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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента X 
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 
1) інформація про органи управління X 
2) інформація про посадових осіб емітента X 
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 
2) інформація про розвиток емітента X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 
фінансового стану і доходів або витрат емітента X 
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X 
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X 
4) звіт про корпоративне управління X 
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X 
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X 
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 
- інформація про наглядову раду X 
- інформація про виконавчий орган X 
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X 
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X 
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X 
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 
- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 
пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 
включення до біржового реєстру X 
1) інформація про випуски акцій емітента X 
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 
акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 
на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
3) інформація про зобов'язання емітента X 
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X 
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки: 
В звiтi Товариства не включено наступну iнформацiю:  
 
iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi, iнформацiя щодо посади 
корпоративного секретаря, iнформацiя про рейтингове агенство,  iнформацiя про прийняття 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення та iнформацiя про вчинення значних 
правочинiв;  
 
iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, iнформацiя про обсяги виробництва та 
реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 
заповнення не передбачено рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. iз змiнами та 
доповненнями; 
 
iнформацiя про судовi справи - у зв'язку з вiдсутнiстю судових справ, за якими розглядаються 
вимоги або вiдкрито провадження у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента; 
 
iнформацiя про штрафнi санкцiї - штрафнi санкцiї протягом звiтного перiоду не 



застосовувались; 
 
iнформацiя про змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - змiн не вiдбувалось; 
 
iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - фактiв 
викупу/продажу емiтентом власних акцiй не було; 
 
iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсоткка 
розмiру статутного капiталу - акцiй емiтента у власностi працiвникiв емiтента немає; 
 
iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами емiтена не 
наявна; 
 
iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 
якi здiйснюють контроль над емiтентом - таких договорiв немає. 
 
 
 
 
 
 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування  
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 № 056603 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 03.07.2003 
4. Територія (область) 
 Дніпропетровська обл. 
5. Статутний капітал (грн)  
 700336000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 33 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi вiиди страхування, крiм страхування життя 
 65.20 - Перестрахування 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
10. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 
2) МФО банку 
 307123 
3) Поточний рахунок 
 26503040127072 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 ПАТ "БАНК ВОСТОК" 
5) МФО банку 
 307123 
6) Поточний рахунок 
 26503040127072 
 
12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 
1) Найменування 
 ПрАТ "Агра" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31659485 
4) Місцезнаходження 
 49083, м. Днiпро, вул. Собiнова, 1 
5) Опис  
 Емiтенту належить 99,73 % акцiй ПрАТ "Агра". 
 
1) Найменування 



 ПрАТ "АКТА" 
2) Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 31384531 
4) Місцезнаходження 
 49083, м. Днiпро, вул. Собiнова, 1 
5) Опис  
 Емiтенту належить 50 % акцiй ПрАТ "АКТА". 
 
1) Найменування 
 ТОВ "МЕГА-СТРУКТУРА" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 34822959 
4) Місцезнаходження 
 49083, м. Днiпро, вул. Собiнова, 1 
5) Опис  
 Доля Емiтента у статутному капiталi ТОВ "МЕГА-СТРУКТУРА" -  50 %  
 
1) Найменування 
 ТОВ "РЕНТА-ПРИМ" 
2) Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 37213176 
4) Місцезнаходження 
 49083, м. Днiпро, вул. Собiнова, 1 
5) Опис  
 Доля Емiтента у статутному капiталi ТОВ "РЕНТА-ПРИМ" -  89,96 %. 
 
1) Найменування 
 АТ ЗНВКIФ "Технологiї" 
2) Організаційно-правова форма 
 Інші організаційно-правові форми 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
 40576305 
4) Місцезнаходження 
 49044, м. Днiпро, бульв. Катеринославський, 2 
5) Опис  
 Емiтенту належить 60,5427 % акцiй АТ ЗНВКIФ "Технологiї". 
 
 
15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" У МIСТI ДНIПРО" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, бульв. Катеринославський, 2 



3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 49044, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, бульв. Катеринославський, 2 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 01010, Київська обл., м. Київ, вул. Московська, 32/2 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" У МIСТI КИЇВ" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 01010, Київська обл., м. Київ, вул. Московська, 32/2 
3) Опис 
  
 
1) Найменування 
 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" У МIСТI ОДЕСА" 
2) Місцезнаходження 
 Україна, 65029, Одеська обл., м. Одеса, вул. Коблевська, 2/4 
3) Опис 
  
 

XI. Опис бізнесу 
 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
Змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувались. 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
Середньооблiкова чисельностi працiвникiв облiкового складу 33 особи. Позаштатнi працiвники  
- вiдсутнi,  особи, якi працюють за сумiсництвом, працiвники якi працюють на умовах 
неповного робочого часу(дня,тижня)-  вiдсутнi. Фонд оплати працi 1 549  тис. грн. Розмiр 



фонду оплати працi збiльшився  вiдносно попереднього року на 298 тис. грн. 
 
Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 
операцiйним потребам емiтента. 
 
 
 
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання  
Емiтент не належить до жодного об'єднання пiдприємств. 
 
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами 
 
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
Згiдно з МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, домовленостi, правила та 
процедури, прийнятi управлiнським персоналом пiдприємства при складаннi та поданнi 
фiнансових звiтiв.  
 
1 Доходи i витрати 
 
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення 
власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
 
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово - 
господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що 
пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, 
робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов: 
 
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Компанiї до покупця 
(замовника); 
 
- Компанiя не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай 
асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими   
 
товарами, роботами, послугами; 
 



- сума виручки може бути надiйно оцiнена; 
 
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 
 
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можуть бути надiйно 
оцiненi. 
 
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Компанiї визначено 
нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами 
мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, 
послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї 
протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з 
обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом 
досягнення передбаченого договором результату.  
 
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Компанiї щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть 
отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою 
отримання таких доходiв. 
 
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в 
банках. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. 
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних 
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або 
витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Процентний дохiд 
включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 
 
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами 
i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий 
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у 
звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 
 
2 Податок на прибуток 
 
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та 
вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi 
прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з 
об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в 
iншому сукупному прибутку.  
 
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню 
стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi 
чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi 
коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає 
стягненню податковими органами або виплату їм. 
 
Вiдкладений податок вiдображається методом балансових зобов'язань вiдносно тимчасових 
рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для 
цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою.  
 
Вiдкладений податок не визнається щодо наступних тимчасових рiзниць: рiзниць, що виникають 
при первiсному визнаннi активiв i зобов'язань в результатi здiйснення угоди, яка не є угодою з 



об'єднання бiзнесу, i яка не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або 
збиток. 
 
3 Основнi засоби 
 
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою 
використання  їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час надання послуг, здавання в оренду iншим 
особам, або для здiйснення  адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Компанiї 
вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк. 
 
 Пiсля визнання активом об'єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю мiнус будь-яка 
накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на 
поточний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. 
Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а 
компоненти, що були замiненi, списуються.  
 
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманої 
виручки з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображається на рахунку прибуткiв i 
збиткiв. 
 
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Компанiя враховувала:  
 
- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;  
 
- фiзичний та моральний знос, що передбачається;  
 
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.  
 
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам наведенi нижче 
в таблицi: 
 
Група основних засобiв рокiв 
 
Транспорт 5 
 
Оргтехнiка 2 
 
Меблi 4 
 
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його 
корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом 
для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї. 
 
Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Компанiя могла б отримати в даний 
момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з 
припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку 
його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного 
використання переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.  
 
Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з 
поточним технiчним станом основних засобiв та оцiнкою перiоду, протягом якого основнi 



засоби будуть приносити економiчнi вигоди Компанiї. Строк корисного використання 
(експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних 
вигод вiд його використання.  
 
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. Прибуток 
або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв вiдображаються у складi прибуткiв i 
збиткiв. 
 
4  Нематерiальнi активи 
 
Нематерiальний актив  (НА) - це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може 
бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НА вiдображається за його собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi. По всiх об'єктах НА Компанiя вибрала модель облiку за собiвартiстю за 
якою пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi.  
 
По всiх об'єктах НА Компанiя  встановила лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю.  
 
Нематерiальнi активи Компанiї - права на використання знакiв для послуг, права на 
користування програмними комплексами,  лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi.  
 
Строк використання нематерiальних активiв визначається Компанiєю самостiйно, виходячи з 
досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних 
продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик. При 
визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв Компанiя 
враховувала:  
 
- очiкуване використання об'єктiв з урахуванням їх потужностi або продуктивностi;  
 
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єктiв та iншi фактори.  
 
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта НА переглядається в разi змiни очiкуваних 
економiчних вигод вiд його використання.  
 
5 Фiнансовi iнструменти 
 
Класифiкацiя. Вiднесення фiнансових iнструментiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх 
особливостей та мети придбання, i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.  
 
Фiнансовi iнструменти розподiляються за такими облiковими категорiями:  
 
1) позики та дебiторська заборгованiсть; 
 
2) фiнансовi активи, утримуванi до погашення; 
 
3) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат 
(прибутки або збитки);  
 
4) фiнансовi активи, доступнi для продажу. 



 
Категорiя "позики та дебiторська заборгованiсть" представляє собою непохiднi фiнансовi 
активи, якi не котируються на активному ринку з фiксованими або обумовленими платежами, за 
винятком тих, якi Компанiя має намiр реалiзувати в найближчому майбутньому.  
 
Категорiя "iнвестицiї, утримуванi до погашення" - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими 
або обумовленими платежами та фiксованим строком погашення, щодо яких у керiвництва 
Компанiї є намiр i можливiсть утримувати їх до строку погашення. 
 
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат" має двi пiдкатегорiї:  
 
а) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi;  
 
б) фiнансовi активи, утримуванi для торгiвлi.  
 
Первiсне визнання. Залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за 
справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, на яку 
можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час 
здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють 
на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для фiнансових 
активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У 
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанiя може 
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно 
компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту 
або цiну пропозицiї.  
 
Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є 
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають 
дiйснi i регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.  
 
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя 
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель 
дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж 
непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 
 
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на 
рахунок прибуткiв i збиткiв, спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю 
плюс понесенi витрати по угодi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при 
початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первiсного 
визнання тiльки в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди iснує рiзниця, 
яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з 
аналогiчним фiнансовим iнструментом або оцiночним методом, в якому в якостi вхiдних 
змiнних використовуються виключно фактичнi данi ринкiв. Купiвля або продаж фiнансових 
активiв, передача яких передбачається у строки, встановленi законодавчо або правилами даного 
ринку (купiвля i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на 
дату, коли Компанiя прийняла на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї 
з придбання визнаються, коли компанiя стає стороною договору щодо даного фiнансового 
iнструменту. 
 



Облiк фiнансових активiв за методом участi у капiталi. Метод участi в капiталi - це метод облiку, 
згiдно з яким iнвестицiя Компанiї первiсно визнається за собiвартiстю, а потiм коригується 
вiдповiдно до змiни частки Компанiї, як iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля 
придбання. Прибуток або збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку 
об'єкта iнвестування. 
 
Припинення визнання. Компанiя припиняє визнавати фiнансовi активи 
 
1) коли цi активи погашенi або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, минули, 
або 
 
2) Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду про 
передачу i при цьому також передала всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими 
активами, або не передала їх i не зберегла всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
цими активами, але втратила право контролю щодо даних активiв. Контроль зберiгається, якщо 
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi 
без необхiдностi накладення додаткових обмежень на продаж.  
 
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення 
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового 
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах 
або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного 
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в 
балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 
 
6  Запаси 
 
Запаси - це активи Компанiї, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для 
споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг. 
 
Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, незавершене 
виробництво i товари.  
 
Запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу. 
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" 
(ФIФО).  
 
7 Дебiторська заборгованiсть та аванси 
 
Дебiторська заборгованiсть визнається Компанiєю в разi виникнення юридичного права на 
отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Компанiя 
вiдображає такi активи:  
 
- торгова дебiторська заборгованiсть;  
 
- iнша дебiторська заборгованiсть.  
 
Компанiя згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, 
якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести 
взаємозалiк даних сум.  
 



Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 
облiковуються за амортизованою вартiстю, розрахованої з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка. 
 
Аванси виданi Компанiєю вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням 
резерву пiд знецiнення. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний 
термiн отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси 
вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. 
Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру 
отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами 
виданими, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i 
вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка 
"iншi операцiйнi витрати" .  
 
8  Грошовi кошти та їх еквiваленти 
 
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у 
банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках 
та депозити в банках.   
 
9 Акцiонерний капiтал 
 
Непохiднi фiнансовi iнструменти - простi iменнi акцiї, випущенi Компанiєю, класифiкуються як 
власний капiтал. Простi акцiї - це пайовi фiнансовi iнструменти. Витрати, безпосередньо 
пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi Компанiї як зменшення суми 
надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої 
винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного 
доходу в капiталi Компанiї. 
 
10  Оренда 
 
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi 
на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Строки використання орендованих активiв 
визначаються за термiном оренди, зазначеним у договорi. Вартiсть орендованих активiв 
зазначається в договорi оренди.   
 
Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою вiдображаються як витрати у звiтi про сукупнi 
прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу списання таких витрат 
протягом строку оренди. 
 
11  Кредиторська заборгованiсть 
 
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. 
Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за 
договором. 
 
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом 
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 
вiдсотка. 
 



12 Резерви майбутнiх витрат i платежiв  
 
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не 
визначенi. Вони нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 
зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення 
такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв (активiв), а суму цього зобов'язання можна 
розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою 
найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до 
уаги ризики i невизначенiсть, пов'язанi iз зобов'язанням.  
 
13 Витрати на персонал Компанiї та вiдповiднi вiдрахування 
 
Компанiя не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй 
системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка 
вiд поточних загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до 
якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата. 
 
14 Вплив змiни валютних курсiв 
 
На кiнець кожного звiтного перiоду: 
 
а) монетарнi статтi в iноземнiй валютi слiд переводяться, застосовуючи курс при закриттi; 
 
б) немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi,  
переводяться, застосовуючи валютний курс на дату операцiї; 
 
в) немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
переводяться, застосовуючи валютнi курси на дату оцiнки справедливої вартостi. 
 
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi 
монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при 
первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються в 
прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
 
15 Дивiденди 
 
Дивiденди акцiонерам Компанiї визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично 
об?рунтованою.  
 
16  Договори страхування (страховi контракти) 
 
В своєї дiяльностi при розробцi страхових договорiв Компанiя керується вимогами Закону 
України "Про страхування" та  МСФЗ 4 "Страховi контракти", а також Правилами, 
розробленими щодо  кожного виду страхування вiдповiдно  отриманих  лiцензiй. 
 
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4, страховий контракт - це контракт, згiдно з яким одна 
сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового 
полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена 
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса. 
 
Страховий ризик - це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового 



полiсу (контракту) страховику. Страховик приймає на себе значний ризик вiд власника 
страхового полiсу, якщо страховик є суб'єктом господарювання, вiдокремленим вiд власника 
страхового полiсу. 
 
Компанiя оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом.  
 
17 Страховi резерви 
 
Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Компанiя розраховує резерв незароблених премiй, 
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi. 
 
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється методом "1/365" - "pro rata temporis".  
 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), - 
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового 
вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання 
збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не 
оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими 
подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких 
страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.  
 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR), - 
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на 
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх 
перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому 
законодавством України та/або договором порядку. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але 
не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi 
виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 
розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не 
заявленi, здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у 
страхуваннi.  
 
  Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" на кожну звiтну дату керiвництво 
Компанiї здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов'язань використовуючи для цього 
поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок 
щодо їх адекватностi.  
 
18 Вiльнi резерви страховика 
 
 За рахунок нерозподiленого прибутку Компанiї створюються вiльнi резерви. Вiльнi 
резерви - це частка власних коштiв Компанiї, яка резервується з метою забезпечення 
платоспроможностi Компанiї вiдповiдно до прийнятої методики здiйснення страхової 
дiяльностi. 
 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 



виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  
Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування, а також 
здiйснення iншої фiнансової та господарської дiяльностi в межах чинного законодавства. 
Товариство надає послуги зi страхування фiзичним i юридичним особам  переважно на 
територiї України. З метою розширення страхового поля Товариством створенi представництва 
у Днiпропетровськiй, Київськiй та Одеськiй областях.  
 
За даними рейтингу, що публiкується  УНДI "Права та економiчних дослiджень" в журналi 
Insurance Top по результатам дiяльностi за 2018 рiк, Товариство знаходиться серед перших 
двадцяти страхових компанiй України за показниками: страховi платежi, власний капiтал, 
гарантiйний фонд та iншими. 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування  
Значного придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось. 
 
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 
виробничих потужностей після її завершення  
Основнi засоби належать товариству на правi власностi. Обмежень на  їх  використання немає.   
 
Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв в звiтному перiодi не проводилась. 
 
Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходження основних засобiв 
згiдно реєстрацiйних документiв. Використання основних засобiв здiйснюється за їх цiльовим 
призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi.  Особливостей по екологiчних питаннях, 
якi б могли позначитися на використаннi активiв не спостерiгається. Планiв капiтального 
будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв товариство не має. 
 
 
 
 
 



Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
Протягом 2018 р. основними факторами ризику, що негативно впливали на дiяльнiсть 
Товариства, були: свiтова економiчна рецесiя, полiтична нестабiльнiсть в державi,  знецiнення 
гривнi та пiдвищення темпiв iнфляцiї.  
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
Полiтика щодо фiнансування Товариства базується на принципах госпрозрахунку та 
ефективного використання власних обiгових коштiв. Обсяг робочого капiталу оптимально 
забезпечує поточнi виробничi потреби емiтента. 
 
 
 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає. 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
Товариство динамiчно поширює рiзноманiтнi напрямки ринкового страхування, удосконалює 
себе в сервiсному обслуговуваннi клiєнтiв. 
 
Прiоритетними напрямками дiяльностi Товариства на наступний 2019 рiк є: 
 
-  вдосконалення iснуючих та розробка нових страхових програм (страхових продуктiв); 
 
- розширення партнерських стосункiв з вiтчизняними страховими компанiями в галузi 
перестрахування; 
 
- розширення  страхового поля шляхом впровадження рекламних заходiв та проведення роботи 
зi страховими агентами. 
 
 
 
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 
та розробку за звітний рік  
Коштiв на дослiдження i розробки Товариством не видiлялись 
 
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
Надана у звiтi iнформацiя є вичерпною i достатньою. 
 
 

IV. Інформація про органи управління  



Орган 
управління Структура Персональний склад 

Правлiння Голова Правлiння  i 2 члени правлiння Голова Правлiння - Шрайбман 
Олександр Юхимович 

члени Правлiння - Кирпичова Ольга 
Вiкторiвна, Волошина Ольга Валерiївна 

 
V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Голова Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Шрайбман Олександр Юхимович 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1955 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 43 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду Голови Правлiння ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"  
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 28.04.2015, обрано на 5 (п'ять) рокiв 
9) Опис 
 28.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства обрано та укладено контракт 
(трудову угоду) з Головою Правлiння  на 5 (п'ять) рокiв.  
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння та Посадовою 
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала. 
 
 
1) Посада 
 член Правлiння - Заступник Голови Правлiння 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кирпичова Ольга Вiкторiвна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1970 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 23 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду заступника Голови Правлiння ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 28.04.2015, обрано на 5 (п'ять) рокiв 



9) Опис 
 28.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства обрано та укладено контракт 
(трудову угоду) з членом  Правлiння - заступником Голови Правлiння на 5 (п'ять) рокiв.  
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння та Посадовою 
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала. 
 
1) Посада 
 член Правлiння - Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Волошина Ольга Валерiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 28 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду Головного бухгалтера  ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 28.04.2015, обрано на 5 (п'ять) рокiв 
9) Опис 
 28.04.2015р. загальними зборами акцiонерiв Товариства обрано та укладено контракт 
(трудову угоду) з членом  Правлiння - Головним бухгалтером на 5 (п'ять) рокiв.  
Повноваження та обов'язки визначаються Статутом, Положенням про Правлiння та Посадовою 
iнструкцiєю. Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшенням Загальних зборiв 
акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала. 
 
1) Посада 
 Ревiзор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Левiна Лариса Валерiївна 
3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
  
4) Рік народження 
 1976 
5) Освіта 
 вища 
6) Стаж роботи (років) 
 20 
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 
 Протягом останнiх п'яти рокiв займає посаду Начальника департаменту перестрахування 
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". 
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
 27.04.2016, обрано на 5 (п'ять) рокiв 
9) Опис 



 Повноваження та обов'язки визначаються Статутом та Положенням про Ревiзiйну 
комiсiю (Ревiзора). Розмiр виплаченої винагороди визначається згiдно з рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Згоди на розкриття паспортних даних фiзична особа не надавала. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 
Голова Правлiння Шрайбман 

Олександр 
Юхимович 

 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Кирпичова Ольга 
Вiкторiвна 

 0 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Волошина Ольга 
Валерiївна 

 0 0 0 0 

Ревiзор Левiна Лариса 
Валерiївна 

 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 
 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 
(часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн
ий код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АГАСI" 

32232875 49083, Дніпропетровська обл., м. 
Днiпро, вул. Собiноа, 1 54,64 

КОМПАНIЯ РАЙЗМАЙЛ 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД НЕ 290452 Кiпр, Нiкосiя, 6 Йоаннi Стiлiаноу, 

2-й поверх, кв/офiс 202 45,16 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної 
кількості) 

фiзичнi особи 0,2 
Усього 100 

 
VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство створене з метою обслуговування фiзичних i юридичних осiб, незалежно вiд їх 
державної належностi та форм власностi, на ринку страхових послуг,  пiдвищення якостi та 
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку 
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах 
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi 
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.  
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв клiєнтiв Товариства та сприяє 
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи. 
Аналiз результатiв дiяльностi Товариства  за 2018р. свiдчить, що фiнансовий стан Товариства   
в звiтному роцi був задовiльним та є перспективи його подальшого безперебiйного 
функцiонування.  
 
 
2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство динамiчно поширює рiзноманiтнi напрямки ринкового страхування, удосконалює 
себе в сервiсному обслуговуваннi клiєнтiв. 
Прiоритетними напрямками дiяльностi Товариства на наступний 2019 рiк є: 
-  вдосконалення iснуючих та розробка нових страхових програм (страхових продуктiв); 
- розширення партнерських стосункiв з вiтчизняними страховими компанiями в галузi 
перестрахування; 
- розширення  страхового поля шляхом впровадження рекламних заходiв та проведення роботи 
зi страховими агентами. 
 
 



3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Деривативи та  правочини щодо похiдних цiнних паперiв в 2018 роцi Товариством  не 
укладалися, операцiї хеджування  не проводилися. 
  
 
 
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування  
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик лiквiдностi, та притаманнi страховим компанiям ризики - 
андеррайтинговий ризик та ризик дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний 
ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом 
Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його 
можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його 
пом'якшення. 
 
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 
ризику грошових потоків 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 
iнша доступна iнформацiя (аналiз фiнансової звiтностi контрагента, доступної до користування) 
щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi 
методи управлiння кредитними ризиками: 
 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 
 
" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 
Нацiональною рейтинговою шкалою; 
 
" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 
неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 
 
Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 



та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
 
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.  
 
Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 
даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 
iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 
володiння iноземною валютою за перiод. 
 
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй 
валютi, iнвестує в цiннi папери, номiнованi в доларах США (державнi облiгацiї внутрiшньої 
позики, номiнованi в доларах США). Товариство визначило, що об?рунтовано можливим є 
коливання валютного курсу на +10,7 вiдсотка. 
 
Чутливi до коливань валютного курсу активи 
 
Активи номiнованi в iноземнiй валютi 31 грудня 2017 31 грудня 2018 
 
Поточнi  рахунки в банках  10 835 13 660 
 
Депозитнi рахунки 31 994 72 291 
 
ОВДП 40 634 28 947 
 
Всього 83 463 114 898 
 
Частка в активах Товариства, %                     5,44 7,02 
 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
 
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 
Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових 
ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть 
вiдсоткових фiнансових iнструментiв.  
 
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 
 
Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2018 



 
Банкiвськi депозити 31 994 72 291 
 
Державнi цiннi папери, номiнованi в iноземнiй валютi 40 634 15 191 
 
Всього 72 628 87 482 
 
Частка в активах Товариства 4,7% 5,3% 
 
 Ризик лiквiдностi 
 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу. 
 
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi. 
 
Ризик дефолту контрагента  
 
ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати 
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. Ризик витрат, пов'язаних зi 
змiною оцiнки платоспроможностi перестраховика (змiною кредитного рейтингу). Потенцiйно 
можливий вплив знецiнення вiдповiдних активiв не повинен перевищувати 5% вiд загальної 
суми активiв. 
 
 
 
4. Звіт про корпоративне управління: 
1) посилання на: 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство керується кодексом корпоративного управлiння, затвердженим загальними зборами 
акцiонерiв 16.04.2012р., протокол № 17 
 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
будь-якi iншi кодекси корпоративного управлiння емiтентом не застосовуються 
 
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 
застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 
застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 
Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується 
 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 



кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Емiтент не вiдхiляється вiд положень кодексу корпоративного кправлiння. 
 
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
X  

Дата проведення 26.04.2018 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань порядку денного: 

 
1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря чергових 
загальних зборiв. 
2. Затвердження Звiту правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть Товариства за 2017 рiк. 
3. Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк. 
4. Затвердження Звiту Внутрiшнього аудитора за 2017 рiк. 
5. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 
6. Прийняття рiшення про розподiл прибутку за 2017 рiк.  
7. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства 
вiдповiдно до чинного законодавства шляхом викладення його у Новiй 
редакцiї. 
8. Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Статуту Товариства. 
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, 
якi можуть вчинятись 
       Товариством.  
1. З першого питання порядку денного:  
Обрання лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря чергових загальних 
зборiв 
Вирiшили:  
Обрати лiчильну комiсiю, голову та секретаря чергових загальних зборiв у 
наступному складi: 
Лiчильна комiсiя - Снiжко Євген Валерiйович, Макарова Наталiя 
Вiкторiвна, 
Голова зборiв - Шрайбман Олександр Юхимович, 
Секретар зборiв - Кирпичова Ольга Вiкторiвна. 
Голосували:  за                     - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
   проти               - немає 
   утримались      - немає 
Рiшення прийнято  
2. З другого питання порядку денного: 
Затвердження Звiту правлiння про фiнансово-господарську дiяльнiсть 
Товариства за 2017 рiк.  
Вирiшили: 
 Затвердити звiт голови Правлiння про фiнансово-господарську 
дiяльнiсть товариства за 2017 рiк. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100 % присутнiх на 



зборах  
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
3. З третього питання порядку денного: 
Затвердження Звiту та висновкiв Ревiзора за 2017 рiк 
Вирiшили: 
Затвердити Звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки 
фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" за 2017 рiк . 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
4. З четвертого питання порядку денного: 
  Затвердження Звiту Внутрiшнього аудитора за 2017 рiк. 
Вирiшили: 
Затвердити звiт Внутрiшнього аудитора за результатами аудиту дiяльностi 
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" за 2017 рiк . 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
5. З п'ятого питання порядку денного: 
            Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Товариства за 2017 
рiк. 
 
Вирiшили: 
Затвердити баланс ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" на 31 грудня 2017 року та звiт 
про фiнансовi результати дiяльностi Товариства за 2017 рiк з прибутком у 
розмiрi 54 699 964,00 грн. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає   
Рiшення прийнято. 
6. З шостого питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про розподiл прибутку за 2017 рiк. 
Вирiшили:  
- прибуток у розмiрi 2 735 000 (Два мiльйони сiмсот тридцять п'ять 
тисяч)  гривень, згiдно  ст. 8 Статуту Товариства направити до резервного 
капiталу Товариства; 
- Залишок нерозподiленого прибутку у розмiрi 51 964 964 (П'ятдесят 
один мiльйон дев'ятсот шiстдесят чотири тисячi дев'ятсот шiстдесят 
чотири) гривнi залишити нерозподiленим. 
Голосували:  за                     - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 



7. З сьомого питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства вiдповiдно 
до чинного законодавства шляхом викладення його у Новiй редакцiї. 
Вирiшили: 
Внести змiни до Статуту Товариства та Викласти Статут Товариства у 
Новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову зборiв - Шрайбмана Олександра Юхимовича вiд 
iменi акцiонерiв пiдписання Статуту Товариства та затвердити його у 
Новiй редакцiї. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               - немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
8. З восьмого питання порядку денного: 
Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Статуту Товариства. 
Вирiшили:  
Призначити Снiжка Євгена Валерiйовича уповноваженою особою, 
вiдповiдальною за проведення реєстрацiї змiн до Статуту Товариства, 
задля приведення його у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства. 
Голосували:   за                      - 364 000 голосiв, 100%  присутнiх на 
зборах 
                       проти               - немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
9. З дев'ятого питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi 
можуть вчинятись Товариством. 
                     Вирiшили:  
Схвалити граничнi суми значних правочинiв, що можуть вчинятися 
Товариством протягом одного року (до "26" квiтня 2019 року) 
Голосували:   за                     - 364 000 голосiв, 100%  присутнiх на 
зборах 
                       проти               - немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 

Дата проведення 09.08.2018 
Кворум зборів 100 
Опис Перелiк питань порядку денного 

1. Обрання лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря позачергових 
загальних зборiв.. 
2. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС". 
3. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства 
шляхом викладення його у новiй редакцiї, у зв'язку iз змiною 



мiсцезнаходження Товариства. 
4. Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Статуту Товариства.. 
5. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження "Представництва 
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" у м. КИЇВ" та "Представництва ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI". 
6. Затвердження Положення про "Представництво ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС" у м. КИЇВ" та Положення про "Представництво ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI" шляхом викладення у новiй 
редакцiї, у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження.  
7. Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" у м. КИЇВ" та 
Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI". 
 
1. З першого питання порядку денного:  
Обрання лiчильної комiсiї зборiв, голови та секретаря позачергових 
загальних зборiв 
Вирiшили:  
Обрати лiчильну комiсiю, голову та секретаря позачергових загальних 
зборiв у наступному складi: 
Лiчильна комiсiя - Снiжко Євген Валерiйович, Макарова Наталiя 
Вiкторiвна, 
Голова зборiв - Шрайбман Олександр Юхимович, 
Секретар зборiв - Волошина Ольга Валерiївна. 
Голосували:  за                     - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
   проти               - немає 
   утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
 
2. З другого питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" 
Вирiшили: 
Прийняти рiшення про змiну мiсцезнаходження ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" на 
наступне: 
49044, м. Днiпро, бульвар Катеринославський, будинок 2. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100 % присутнiх на 
зборах  
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
3. З третього питання порядку денного: 
Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 
викладення його у новiй редакцiї, у зв'язку iз змiною мiсцезнаходження 
Товариства. 
Вирiшили: 
Внести наступнi змiни до Статуту Товариства та викласти Статут 
Товариства у Новiй редакцiї. 
Уповноважити Голову зборiв - Шрайбмана Олександра Юхимовича вiд 
iменi акцiонерiв пiдписання Статуту Товариства та затвердити його у 



Новiй редакцiї. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
4. З четвертого питання порядку денного: 
  Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Статуту Товариства. 
Вирiшили: 
Призначити Снiжка Євгена Валерiйовича уповноваженою особою, 
вiдповiдальною за проведення реєстрацiї у Єдиному державному реєстрi 
змiн до Статуту ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
5. З п'ятого питання порядку денного: 
            Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження 
Представництва ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" у мiстi Києвi та Представництва 
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" у Київськiй областi. 
Вирiшили: 
Прийняти рiшення про змiну мiсцезнаходження Представництва ПРАТ 
"СК "АЛЬЯНС" у мiстi Києвi та Представництва ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" у 
Київськiй областi. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає   
Рiшення прийнято. 
6. З шостого питання порядку денного: 
Затвердження Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У 
МIСТI КИЇВ" та Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" 
У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI" шляхом викладення у Новiй редакцiї, у зв'язку iз 
змiною мiсцезнаходження. 
Вирiшили:  
Затвердити Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У 
МIСТI КИЇВ" та Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" 
У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI" шляхом викладення у Новiй редакцiї. 
Голосували:  за                     - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               -  немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
7. З сьомого питання порядку денного: 
Призначення вiдповiдальної особи за проведення реєстрацiї змiн до 
Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У МIСТI КИЇВ" 
та Положення про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ 
ОБЛАСТI". 
Вирiшили: 



Призначити Снiжка Євгена Валерiйовича уповноваженою особою, 
вiдповiдальною за проведення реєстрацiї змiн до Положення про 
"Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У МIСТI КИЇВ" та Положення 
про "Представництво ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI", з 
метою приведення його у вiдповiднiсть до норм чинного законодавства. 
Голосували: за                      - 364 000 голосiв, 100% присутнiх на 
зборах 
                       проти               - немає 
                       утримались      - немає 
Рiшення прийнято. 
 
 

 
 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій X  

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток  X 
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту X  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(зазначити) 
 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 
(так/ні)?  ні 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган X  
Ревізійна комісія (ревізор)  X 
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства  

 

Інше (зазначити)  
 
У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення:  
 
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 
їх непроведення:  
 
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 
Склад наглядової ради (за наявності)? 

 Кількість 
осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 
членів наглядової ради - представників акціонерів 0 
членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
З питань аудиту  X 
З питань призначень  X 
З винагород  X 
Інше (зазначити)  

 
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 



Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові Посада Незалежний член 

Так  Ні 
 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів  X 
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (зазначити) 
  X 

 
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 
внутрішніх документів акціонерного товариства  X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень  
 
 
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 



 
Примітки 
  
 
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента  
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне

рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 

орган 

Не 
належит

ь до 
компете

нції 
жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 
(бізнес-планів) ні ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів виконавчого органу так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради ні ні ні так 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує ні ні ні ні 



конфлікт інтересів 
 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду  X 
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X  
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть)  

 
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про 
діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 

зборах 

Інформаці
я 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 

інформаці
йній базі 

даних 
Національ
ної комісії 
з цінних 

паперів та 
фондового 
ринку про 

ринок 
цінних 
паперів 

або через 
особу, яка 
провадить 
діяльність 

з 
оприлюдн

ення 
регульова

ної 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають

ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 

власній 
інтернет-с

торінці 
акціонерн

ого 
товариства 



інформації 
від імені 

учасників 
фондового 

ринку 
Фінансова звітність, 
результати діяльності так так так так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи ні ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні так так ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів X  
Наглядова рада  X 
Виконавчий орган  X 
Інше 
(зазначити) 

 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 
востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  



За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотками голосів  X 

Інше 
(зазначити) 

 

 
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента 
 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 
особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 
наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 
пакета акцій 

Ідентифікаційний код 
згідно з Єдиним 

державним реєстром 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 

громадських формувань 
(для юридичної особи - 
резидента), код/номер з 

торговельного, 
банківського чи судового 
реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого 
органу влади іноземної 
держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 
юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГАСI" 

32232875 54,64 

2 КОМПАНIЯ РАЙЗМАЙЛ 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 

НЕ 290452 45,16 

 
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента 
 

Загальна 
кількість 

акцій 

Кількість акцій 
з обмеженнями Підстава виникнення обмеження  

Дата 
виникнення 
обмеження  

0 0 обмежень немає  
 
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 
звільнення 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента встановлюється Статутом 
Товариства, Законом України "Про акцiонернi товариства",  КЗпП України 
  
 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова правлiння  органiзовує роботу правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення 
протоколiв засiдань.  
Голова правлiння має право: 
- без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, вiдповiдно до рiшень правлiння, в тому числi 
представляти iнтереси Товариства; 
-  вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 
- затверджувати штатний розклад та посадовi оклади працiвникiв Товариства; 
-  у встановленому законодавством порядку призначати i звiльняти працiвникiв 
Товариства, притягувати до дисциплiнарної вiдповiдальностi; 
- видавати довiреностi iншим особам, якi можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку 
представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.  
Голова правлiння може доручити вирiшення деяких питань, якi вiдносяться до його компетенцiї, 
своїм заступникам, керiвникам структурних пiдроздiлiв Товариства i пiдвiдомчих Товариству 
установ. 
 
Права та обов'язки ревiзора визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а 
також договором, що укладається з кожним ревiзором.  
Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 
скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiм на загальних зборах 
та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.  
Ревiзор має право брати участь у засiданнях правлiння у випадках, передбачених 
законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Страхової компанiї.  
 
 
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління  
Управлiнський  персонал  Компанiї несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 
iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту 
аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Компанiї за 2018 рiк станом на 
31.12.2018 року, складеного вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006  (далi Закон № 3480-IV) та Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами вiд 04.12.2018р. №854 
(Положення № 2826).  
 
До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 
викривлення.  
 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 
аудитора,  ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б 
включити до звiту. 
 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 
висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 



накладаються   Законом  України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV, пункти 5-9 
частини 3 пункту 3 статтi 40-1. 
 
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 720 
"Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження Звiту про 
корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з аудитом, який 
проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, що наше 
дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 
 
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у 
вiдповiдностi до вимог пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка 
була включена  до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була пiдготовлена 
у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" пункти 5-9 
частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою звiтнiстю Компанiї. 
 
 
 
На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова у  
пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 
ринок". 
 
 
 
 
 
Інформація, передбачена Законом України " Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринку фінансових послуг"  (для фінансових установ) 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС"  
ЄДРПОУ 32495221 мiсцезнаходження: 49044, м. Днiпро, бульв. Катеринославський, б. 2 
 
ЗВIТ 
ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ 
за 2018 рiк 
 
1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" створене з 
метою обслуговування фiзичних i юридичних осiб, незалежно вiд їх державної належностi та 
форм власностi, на ринку страхових послуг,  пiдвищення якостi та збiльшення обсягiв надання 
страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку економiки України, здiйснення 
пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства, 
покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi акцiй Товариства, а 
також отримання акцiонерами дивiдендiв.  
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв клiєнтiв Товариства та сприяє 
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи. 
 
2. Дотримання/недотримання      принципiв      чи     кодексу корпоративного 
управлiння (з посиланням на джерело  розмiщення  їх тексту), вiдхилення та причини такого 
вiдхилення протягом року. 
Товариство дотримується  принципiв, зазначених в Кодексi корпоративного управлiння, а саме:  
рiвне ставлення до акцiонерiв; дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв, закрiплених нормами та 
вимогами чинного законодавства; пiдтримка ефективної системи внутрiшнього контролю та 



аудиту Товариства; пiдзвiтнiсть Правлiння перед акцiонерами; ефективна взаємодiя iз 
спiвробiтниками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i забезпечення необхiдних умов 
працi; визнання передбачених законом прав зацiкавлених осiб; заохочення активної спiвпрацi 
мiж Товариством i зацiкавленими особами в забезпеченнi фiнансової стiйкостi Товариства, його 
розвитку та створеннi робочих мiсць;  дотримання етичних норм дiлової поведiнки; дотримання 
усiх норм дiючого законодавства та локальних нормативних актiв.  
3. Власники   iстотної   участi   (в  тому  числi  осiб,  що здiйснюють контроль за  
фiнансовою  установою),  їх  вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх 
складу за рiк. 
 
Найменування Станом на 31.12.2017 Станом на 31.12.2018 
 % % 
КОМПАНIЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (RISEMILE TRADING LIMITED) 45,16 45,16 
ТОВ "АГАСI" ЄДРПОУ 32232875 54,64 54,64 
Будь-яких змiн у складi власникiв Товариства протягом року не вiдбувалось. 
 
4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiни за рiк, у тому числi утворенi 
нею комiтети. 
Створення Наглядової ради в фiнансовiй установi Статутом Товариства  не передбачено. 
 
5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк. 
Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом, який здiйснює управлiння поточною 
дiяльнiстю компанiї  
Правлiння Товариства складається з 3 (Трьох) осiб: Голови правлiння та двох членiв правлiння.  
Голова Правлiння - Шрайбман Олександр Юхимович 
Члени Правлiння - Кирпичова Ольга Вiкторiвна,  Волошина Ольга Валерiївна 
            Будь-яких змiн у складi виконавчого органу протягом року не вiдбувалось.  
 
 
6. Факти  порушення  членами  наглядової  ради та виконавчого органу фiнансової  
установи  внутрiшнiх  правил,  що  призвели  до заподiяння  шкоди  фiнансовiй  установi  
або споживачам фiнансових послуг. 
Порушень не встановлено. 
 
7. Заходи  впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової 
установи,  в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 
 Заходи впливу протягом звiтного перiоду до Товариства не застосовувались. 
 
8. Розмiр  винагороди  за  рiк  членiв  наглядової  ради  та виконавчого органу 
фiнансової установи. 
Голова Правлiння Шрайбман Олександр Юхимович - 50,0 тис. грн., 
член правлiння Кирпичова Ольга Вiкторiвна - 48 тис. грн., 
член правлiння Волошина Ольга Валерiївна - 48 тис. грн.   
 
9. Значнi   фактори   ризику,   що   впливали  на  дiяльнiсть фiнансової установи 
протягом року. 
Змiна будь-якого фактору може приводити до змiни фiнансового стану Товариства. На  
фiнансову стiйкiсть впливають, головним чином, такi фактори:  
- статутний капiтал, його обсяг i структура;  
- страховi резерви (достатнi для майбутнiх виплат);  
- система перестрахування;  



- ступiнь залучення Товариства в iнвестицiйну дiяльнiсть;  
- якiсть страхового портфеля (величина, стiйкiсть, структура);  
- склад i структура тарифної ставки 
- мобiльнiсть Товариства (здатнiсть швидко й адекватно реагувати на виклики середовища);  
- структура самої органiзацiї;  
- склад i структура витрат, стратегiя компанiї щодо витрат;  
- iнфляцiя, час, тривалiсть звiтного перiоду;  
- стратегiя компанiї щодо обсягу нерозподiленого прибутку;  
- гарантiйнi фонди, участь у централiзованих резервних фондах i добровiльних фондах 
страхових гарантiй;  
- маркетингова полiтика i менеджмент;  
- кон'юнктура ринку. 
Враховуючи, що дiяльнiсть здiйснюється в Українi, можна зазначити, що на бiзнес Товариства 
впливають економiка i фiнансовi потоки України. Як вiдомо, ринок України на даний час значно 
постраждав в результатi полiтичної нестабiльностi, зовнiшньо-полiтичного конфлiкту, окупацiї 
Криму та довготривалого проведення анти-терористичної операцiї на сходi країни. 
Нестабiльнiсть банкiвської системи, непередбачуванiсть курсу долара США, який є основною 
валютою мiжнародної торгiвлi, мiжнародної лiквiдностi i iноземних iнвестицiй, можуть 
привести до непередбачуваних наслiдкiв фiнансово-господарської  дiяльностi. 
Законодавча та податкова база в Українi пов'язана з ризиком неоднозначностi тлумачення її 
вимог, якi до того ж схильнi до частих змiн.  
 
10. Наявнiсть  у  фiнансової  установи системи управлiння ризиками та її ключовi 
характеристики. 
З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до 
них Товариством запроваджено систему управлiння ризиками, що включає стратегiю управлiння 
ризиками, розроблену вiдповiдно до норм чинного законодавства України.     
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 
Ризик Характеристика 
Андеррайтинговий ризик - ризик недостатностi премiй i резервiв; 
- катастрофiчний ризик; 
- ризик страхування здоров'я; 
- андеррайтинговий операцiйний ризик 
Ринковий ризик - ризик iнвестицiй в акцiї; 
- ризик процентної ставки; 
- валютний ризик; 
- ризик спреду; 
- майновий ризик; 
- ризик ринкової концентрацiї; 
- ризик лiквiдностi 
- ринковий операцiйний ризик 
Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента виконати взятi на себе 
будь-якi договiрнi зобов'язання 
Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат Товариства, що виникає через недолiки 
управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 
надiйностi технологiй  
 
11. Результати    функцiонування    протягом   року   системи внутрiшнього  аудиту  
(контролю),  а  також  данi,   зазначенi   в примiтках  до  фiнансової  звiтностi вiдповiдно 
до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 
 У процесi перевiрки системи внутрiшнього аудиту встановлювалось: 



- реальнiсть та достовiрнiсть господарських операцiй; 
- повнота вiдображення у бухгалтерських документах господарських операцiй, що мали 
мiсце облiку на момент перевiрки; 
- правильнiсть визначення вартiсної оцiнки основних та оборотних засобiв та їх 
класифiкацiї; 
- дотримання перiодичностi проведення господарських операцiй; 
- правильнiсть пiдрахунку пiдсумкiв за зведеними документами та перенесення їх у 
облiковi реєстри; 
-  достатностi та ефективностi систем управлiння Товариства; 
-  вiдповiдностi дiяльностi Товариства вимогам законодавства України; 
-  вiдповiдностi здiйснюваної дiяльностi вимогам внутрiшнiх документiв Товариства; 
-  ефективнiсть процесiв делегування повноважень мiж структурними пiдроздiлами 
Товариства  та розподiлу обов'язкiв мiж ними; 
-  ефективностi використання наявних у Товариства ресурсiв; 
- ефективностi використання та мiнiмiзацiї ризикiв вiд використання iнформацiйних 
систем i технологiй; 
- проведення внутрiшнього аудиту (контролю) вiдповiдно до вимог законодавства, iнших 
нормативно-правових актiв, цього положення та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 
- забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, отриманої у зв'язку з виконанням службових 
обов'язкiв; 
- проведення монiторингу виконання рекомендацiй, наданих за результатами внутрiшнього 
аудиту (контролю) Товариства. 
12. Факти вiдчуження  протягом  року  активiв  в  обсязi,  що перевищує встановлений у 
статутi фiнансової установи розмiр. 
Вiдсутнi. 
 
13. Результати  оцiнки  активiв  у  разi  їх  купiвлi-продажу протягом року  в  обсязi,  
що  перевищує  встановлений  у  статутi фiнансової установи розмiр. 
Операцiї вiдсутнi. 
 
14. Операцiї  з  пов'язаними  особами,  в  тому числi в межах однiєї 
промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року.  
 До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: пiдприємства, якi 
прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд 
спiльним контролем разом з Товариством; асоцiйованi компанiї; члени провiдного 
управлiнського персоналу Товариства. 
Реалiзацiя послуг - укладенi договори страхування з пов'язаними особами на загальну суму 21 
720 тис. грн. 
Трудовi вiдносини мiж Товариством та головою та членами Правлiння - здiйснено виплат на 
загальну суму 146 тис. грн. 
 
15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
Аудиторський висновок складається на пiдставi вимог та положень Закону України "Про 
аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 
надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi 
Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18.04.2003 р. 
 
16. Iнформацiя щодо зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, 
призначеного протягом року: не призначався. 
 



17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема:  
- загальний стаж аудиторської дiяльностi 11 рокiв; 
-  кiлькiсть рокiв,  протягом  яких  надає  аудиторськi  послуги Товариству - 2 роки; 
- перелiк iнших  аудиторських  послуг,  що   надавалися   Товариству протягом року: немає; 
- випадки виникнення   конфлiкту   iнтересiв  та/або  сумiщення виконання функцiй 
внутрiшнього аудитора: немає; 
- ротацiя  аудиторiв у  фiнансовiй  установi  протягом  останнiх п'яти рокiв: 
1) ТОВ "ФIН-АУДИТ, код ЄДРПОУ 38354037 - аудиторська перевiрка за 2012 рiк. 
2) ТОВ "ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА", код ЄДРПОУ 33612773 - аудиторська 
перевiрка за 2013-2015 роки. 
3) ТОВ  "АУДIТ-ВIД та К",  ЄДРПОУ 23283905- аудиторська перевiрка за 1-й квартал 2016 
року. 
4) ТОВ "ФIН-АУДИТ, код ЄДРПОУ 38354037 - аудиторська перевiрка за 2016 -2017роки. 
 
-  стягнення до  аудиторiв  Аудиторською  палатою України протягом року не 
застосовувались,  
- фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи,  що  пiдтверджена  
аудиторським  висновком, органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  ринкiв 
фiнансових послуг не виявлено. 
 
18. Захист  фiнансовою  установою  прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:  
 - Товариством  розроблено  механiзм розгляду скарг;.  
 - прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника Товариства, уповноваженого розглядати 
скарги: 
 Рудяк Iгор Вiкторович; 
 - стан розгляду фiнансовою установою  протягом  року  скарг стосовно надання 
фiнансових послуг (характер,  кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг): 
     а)  20.11.2018 року Товариством надано вiдповiдь №1710 на Вимогу Нацкомфiнпослуг 
№11172/13-8 вiд 05.11.2018 щодо надання iнформацiї та документiв за скаргою фiзичної особи 
за Договором добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв, страхування здоров'я на 
випадок хвороби та страхування медичних витрат. 
    - наявнiсть позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та 
результати їх розгляду:  
      а) Позовна заява по справi №904/3920/18 ПАТ "Науково-виробниче об'єднання 
"Созидатель" до ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", про визнання дiй протиправними та стягнення 
грошових коштiв на суму у розмiрi 88 739,20 грн. за Договором добровiльного страхування 
вiдповiдальностi перед третiми особами.   Рiшенням Господарського суду Днiпропетровської 
областi вiд 12.11.2018 р. у справi № 904/3920/18 задоволено позовнi вимоги Позивача - ПАТ 
"Науково-виробниче об'єднання "Созидатель" щодо стягнення з ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" суми у 
розмiрi 87 739,20 грн. 
     26.12.2018 року Ухвалою Центрального апеляцiйного господарського суду вiдкрито 
апеляцiйне провадження у справi № 904/3920/18  та призначено до розгляду апеляцiйну скаргу 
на 07.02.2019 року. 
 
19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено  законами з 
питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими 
законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг. 
Товариство в своїй дiяльностi керується принципами, що закладено в основi системи 
корпоративного управлiння та передбаченi Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим 
17.04.2012 року загальними зборами акцiонерiв  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС".  



Голова Правлiння 
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"         ____________________      О. Ю. Шрайбман 
 
 
 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 
особи 

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 

особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АГАСI" 

32232875 49083, 
Дніпропетровська 
обл., м. Днiпро, вул. 
Собiнова, 1 

198 890 54,64 198 890 0 

КОМПАНIЯ РАЙЗМАЙЛ 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД 

НЕ 290452 Кiпр, Нiкосiя, 6 
Йоаннi Стiлiаноу, 2-й 
поверх, кв/офiс 202 

164 382 45,16 164 382 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(шт.) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані 
іменні 

     
Усього 363 272 99,8 363 272 0 



X. Структура капіталу 
 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій 
(шт.) 

Номінальна 
вартість (грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 364 000 1 924,00 Кожною простою акцiєю акцiонерного товариства ii 
власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть 

прав, включаючи права на:   
-     участь в управлiннi  Страховою компанiєю; 

-     отримання дивiдендiв; 
-    отримання у разi лiквiдацiї Страхової компанiї 

частини її майна або вартостi частини майна Страхової 
компанiї;  

-     отримання iнформацiї про господарську 
дiяльнiсть Страхової компанiї .  

Одна проста акцiя Страхової компанiї надає акцiонеру 
один голос для вирiшення кожного питання на 

загальних зборах, крiм випадкiв проведення 
кумулятивного голосування.  

Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi 
чинним законодавством. 

Акцiонери Страхової компанiї мають переважне право 
на придбання акцiй, що продаються iншими 

акцiонерами, за цiною та на умовах, запропонованих 
акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, 

що належать кожному з них. Переважне право 
акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими 

акцiонерами Страхової компанiї, дiє 20 днiв з дня 
отримання компанiєю повiдомлення акцiонера про 
намiр продати акцiї.  Акцiонер Страхової компанiї, 

який має намiр продати свої акцiї третiй особi, 
зобов'язаний письмово повiдомити про це решту 

акцiонерiв компанiї iз зазначенням цiни та iнших умов 
продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв компанiї 

здiйснюється через компанiю. Пiсля отримання 
письмового повiдомлення вiд акцiонера, який має 
намiр продати свої акцiї третiй особi, товариство 

зобов'язане протягом двох робочих днiв направити 
копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам компанiї. 
Повiдомлення акцiонерiв компанiї здiйснюється за 

рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.  
Якщо акцiонери Страхової компанiї не скористаються 

Публiчна пропозицiя вiдсутня. 
Допуску до торгiв на фондовiй бiржi 

немає 



переважним правом на придбання всiх акцiй, що 
пропонуються для продажу, протягом встановленого  

законодавством або цим статутом строку, акцiї можуть 
бути проданi третiй особi за цiною та на умовах, що 

повiдомленi компанiї та його акцiонерам.  
У разi порушення зазначеного у цiй статтi переважного 
права на придбання акцiй будь-який акцiонер компанiї  
має право протягом трьох мiсяцiв з дня, коли акцiонер 

дiзнався або повинен був дiзнатися про таке 
порушення, вимагати у судовому порядку переведення 

на них прав та обов'язкiв покупця акцiй.  
Уступка зазначеного переважного права iншим особам 

не допускається.  
          Зазначене переважне право акцiонерiв 
Страхової компанiї не поширюється на випадки 

переходу права власностi на цiннi папери Страхової 
компанiї в результатi їх спадкування чи 

правонаступництва.  
          Акцiонери Страхової компанiї зобов'язанi: 
- додержуватись Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Страхової компанiї; 
- виконувати рiшення загальних зборiв та iнших 

органiв управлiння Страхової компанiї; 
- виконувати свої зобов'язання перед Страховою 
компанiєю, у тому числi, пов'язанi з майновою участю; 

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та 
засобами, що передбаченi Статутом Страхової 

компанiї; 
- не розголошувати комерцiйну таємницю та 
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Страхової 

компанiї; 
- нести iншi обов'язки, якщо це передбачено 

чинним законодавством України, цим Статутом, 
внутрiшнiми нормативними актами Страхової 

компанiї. 
 
 
 

Примітки: 
 





XI. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск  

Міжнародний 
ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
05.09.2003 431/1/03 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0402871000 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 65 000 6 500 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 431/1/03 вiд 05.09.2003 р. втратило чиннiсть у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

15.06.2005 262/1/05 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0402871000 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 125 000 12 500 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 262/1/05 вiд 15.06.2005 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

21.06.2006 277/1/06 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA0402871000 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 364 000 36 400 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 277/1/06 вiд 21.06.2006 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

26.07.2007 287/1/07 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000016869 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

156 364 000 56 784 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 287/1/07 вiд 27.06.2007 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

25.06.2008 250/1/08 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000041198 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

200 364 000 72 800 000 100 



Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 250/1/08 вiд 25.06.2008 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

15.12.2009 353/1/09 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000062970 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

308 364 000 112 112 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 353/1/09 вiд 15.12.2009 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

08.06.2010 361/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000068753 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

404 364 000 147 056 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 361/1/10 вiд 08.06.2010 р. втратило чиннiсть  у звязку з переведенням акцiй з документарної 
форми iснування в бездокументарну. 
У червнi 2010 року була проведена реалiзацiя акцiй на внутрiшньому ринку, а саме:  
- Приватне пiдприємство "АДУЛАР" здiйснило продаж 364 акцiй  ПРАТ"СК "АЛЬЯНС"  товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"АЛЬТАIР-АКТИВ"; 
- Приватне пiдприємство "АЙРАН" здiйснило продаж 364 акцiй  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ФIНАНС-ГРУП".  
В результатi чого  були внесенi змiни до реєстру акцiонерiв.  
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було.  
 

02.09.2010 728/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000068753 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

404 364 000 147 056 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 728/1/10 вiд 02.09.2010 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

08.09.2011 428/1/11 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000127823 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

677 364 000 246 428 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 428/1/11 вiд 08.09.2011 р. втратило чиннiсть  у звязку iз збiльшенням статутного капiталу. 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових бiржах не було.  
 

21.06.2012 111/1/2012 Нацiональна комiсiя з UA4000127823 Акція проста Бездокумент 1 059 364 000 385 476 000 100 



цiнних паперiв та 
фондового ринку 

бездокумента
рна іменна 

арні іменні 

Опис 

У груднi 2013 року була проведена реалiзацiя акцiй на внутрiшньому ринку, а саме:  
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Агасi" здiйснило продаж 363 272 акцiй  ПРАТ"СК "АЛЬЯНС"  КОМПАНIЇ РАЙЗМАЙЛ 
ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (RISEMILE TRADING LIMITED); 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "АЛЬТАIР-АКТИВ" здiйснило продаж фiзичнiй особi; 
- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "ФIНАНС-ГРУП" здiйснило продаж фiзичнiй особi. 
В результатi чого  були внесенi змiни до реєстру акцiонерiв.  
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було.  
 

02.07.2014 66/1/2014 Нацiональна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000127823 Акція проста 
бездокумента

рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

1 924 364 000 700 336 000 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй  № 111/1/2012 вiд 21.06.2012 р. втратило чиннiсть  у звязку iз змiною розмiру статутного капiталу. 
Збiльшення статутного капiталу проведено шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючих акцiй з 1 059  (Однiєї тисячi п'ятдесяти дев'яти) 
гривень до 1 924(однiєї тисячи дев'ятсот двадцяти чотирьох) гривень кожна за рахунок спрямування до статутного капiталу частини (95%) 
нерозподiленого прибутку 2012 року в розмiрi  314 804 000 (Триста чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот чотири тисячi) гривень та частини 
(0,016987%) прибутку 2013 року в розмiрi 56 000 (П'ятдесят шiсть тисяч) гривень, що загальною становить 314 860 000 (Триста чотирнадцять 
мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят тисяч) гривень. 
 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 
паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 
періоду У звітному періоді 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

за простими 
акціями 

за 
привілейова

ними 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 
Нараховані дивіденди на одну акцію, 
грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 
органом акціонерного товариства 
рішення  про встановлення дати 
складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

    

Спосіб виплати дивідендів     
Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну систему 
із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Рiшень щодо виплати дивидендiв у звiтному роцi акцiонерами не приймалось. 
 
 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 1 0 0 0 1 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 1 0 0 0 1 0 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 



  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 1 0 0 0 1 0 

Опис 

Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за 
фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї. 
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного 
нарахування зносу протягом передбачуваного термiну їх корисного 
використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. 
Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта. 
Строки корисного використання рiзних об'єктiв основних засобiв 
представленi наступним чином: 
машини та обладнання (оргтехнiка) 2 роки; 
офiснi меблi та  устаткування 4 роки; 
транспортнi засоби 5 рокiв. 
 
 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 335 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 219 299 X X 
Усього зобов'язань та забезпечень X 221 634 X X 
Опис Поточнi зобов'язання  емiтента  

 
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Альтус-Фiнанс" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 



відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30431784 
Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

м. Днiпро, вул. Шевченка, 53 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 1352 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.09.2015 
Міжміський код та телефон 056-732-32-35 
Факс 056-732-32-35 
Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами 

- брокерська дiяльнiсть 
Опис брокерськi послуги щодо здiйснення 

правочинiв з цiнними паперамита 
iншими фiнансовими iнструментами на 
фондовому ринку. 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ФIН-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38354037 
Місцезнаходження 03035, Україна, м. Київ, вул. 

Липкiвського Василя, б.45 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 4543 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2012 
Міжміський код та телефон 044-538-16-69 
Факс 044-538-16-69 
Вид діяльності Аудиторська палата України 
Опис Аудиторськi послуги 

 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ГАРАНТ-АУДИТ" 
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
Ідентифікаційний код юридичної особи 31200575 
Місцезнаходження 04116, Україна, м. Київ, вул. 

Старокиївська, 10 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 3838 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.06.2016 
Міжміський код та телефон 067-506-98-48 
Факс 067-506-98-48 
Вид діяльності Аудиторська палата України 
Опис Аудиторськi послуги 

 



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 
"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 
Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул.Тропiнiна, 

7-г 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності 

№ 2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 
Міжміський код та телефон 044-591-04-00 
Факс 044-591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть центрального 

депозитарiю 
Опис Депозитарнi послуги з обслуговування 

власних цiнних паперiв 
 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 32495221 

Територія Дніпропетровська область, 
Амур-Нижньоднiпровський р-н за КОАТУУ 1210136300 

Організаційно-пра
вова форма 
господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 33 
Адреса, телефон: 49044 мiсто Днiпро, бульв. Катеринославський, 2, 056-372-30-10 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 
 

Баланс 
(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи 1000 24 87 
    первісна вартість 1001 504 574 
    накопичена амортизація 1002 ( 480 ) ( 487 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 432 432 
Основні засоби 1010 1 0 
    первісна вартість 1011 65 65 
    знос 1012 ( 64 ) ( 65 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 810 962 1 145 765 

    інші фінансові інвестиції 1035 22 000 22 000 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 833 419 1 168 284 
    II. Оборотні активи    
Запаси 1100 3 3 
Виробничі запаси 1101 3 3 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 249 790 129 800 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 1125 55 801 18 665 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
    за виданими авансами 1130 65 38 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 282 1 513 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 184 638 40 127 
Поточні фінансові інвестиції 1160 83 613 103 648 
Гроші та їх еквіваленти 1165 75 450 112 888 
Готівка 1166 3 3 
Рахунки в банках 1167 31 945 112 885 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 50 610 61 948 
у тому числі в:    
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 631 7 578 
    резервах незароблених премій 1183 49 979 54 370 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 700 252 468 630 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 1 533 671 1 636 914 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
    I. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 700 336 700 336 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 555 313 558 048 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 62 137 156 896 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 1 317 786 1 415 280 
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 88 789 129 826 
у тому числі:    
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 6 071 42 948 
    резерв незароблених премій 1533 82 718 86 878 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 88 789 129 826 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:    
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 1 070 0 
    розрахунками з бюджетом 1620 4 315 2 335 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 315 2 335 
    розрахунками зі страхування 1625 0 0 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 121 709 89 467 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 2 6 
Усього за розділом IІІ 1695 127 096 91 808 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 1 533 671 1 636 914 

 
Керівник    Шрайбман О.Ю. 
 
Головний бухгалтер   Волошина О.В. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" за ЄДРПОУ 32495221 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 109 662 109 607 
Премії підписані, валова сума 2011 646 362 616 324 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 536 932 ) ( 487 763 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 4 159 -8 455 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 4 391 -27 409 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 16 527 ) ( 16 754 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 48 616 ) ( 69 910 ) 
Валовий: 
    прибуток 2090 44 519 22 943 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -29 930 481 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -36 877 686 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -6 947 -205 
Інші операційні доходи 2120 5 627 9 237 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 1 446 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5 233 ) ( 5 194 ) 
Витрати на збут 2150 ( 103 ) ( 69 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 20 163 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 2190 14 880 7 235 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 95 074 60 809 
Інші фінансові доходи 2220 15 842 11 023 



Інші доходи 2240 0 0 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 8 653 ) ( 6 401 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 2290 117 143 72 666 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 649 -17 967 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 2350 97 494 54 699 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 -59 629 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 -867 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 -60 496 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 -60 496 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 97 494 -5 797 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 126 52 
Витрати на оплату праці 2505 1 549 1 251 
Відрахування на соціальні заходи 2510 322 262 
Амортизація 2515 8 9 
Інші операційні витрати 2520 153 846 110 515 
Разом 2550 155 851 112 089 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 364 000 364 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 364 000 364 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 267,840660 150,271980 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 267,840660 150,271980 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Шрайбман О.Ю. 
 
Головний бухгалтер   Волошина О.В. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство за ЄДРПОУ 32495221 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 0 0 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 27 2 500 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 936 1 295 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 0 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 679 243 635 992 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 54 926 45 530 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 16 749 ) ( 20 595 ) 
Праці 3105 ( 1 155 ) ( 925 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 321 ) ( 262 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 21 931 ) ( 13 727 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 21 629 ) ( 13 482 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 3118 ( 302 ) ( 245 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 2 500 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 ( 560 539 ) ( 573 800 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 61 778 ) ( 15 692 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 72 659 57 816 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:    

    фінансових інвестицій 3200 141 498 127 291 



    необоротних активів 3205 0 0 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 6 113 7 158 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 155 180 30 720 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 335 896 ) ( 192 850 ) 
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 2 404 ) ( 3 048 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -35 509 -30 729 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:    

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 37 150 27 087 
Залишок коштів на початок року 3405 75 450 47 718 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 288 645 
Залишок коштів на кінець року 3415 112 888 75 450 

 
Керівник    Шрайбман О.Ю. 
 
Головний бухгалтер   Волошина О.В. 



КОДИ 
Дата 01.01.2019 

Підприємство за ЄДРПОУ 32495221 

 
Звіт про власний капітал 

За 2018 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 700 336 0 0 555 313 62 137 0 0 1 317 786 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 700 336 0 0 555 313 62 137 0 0 1 317 786 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 97 494 0 0 97 494 

Інший сукупний дохід за 
звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 2 735 -2 735 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 2 735 94 759 0 0 97 494 
Залишок на кінець року  4300 700 336 0 0 558 048 156 896 0 0 1 415 280 

 
Керівник    Шрайбман О.Ю. 
 
Головний бухгалтер   Волошина О.В. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
 "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" 
 
Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року 
 
1. Iнформацiя про Товариство 
ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" (надалi по 
тексту - "Товариство") зареєстровано 03.07.2003 року. 
Повне найменування: ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"АЛЬЯНС" 
Скорочене найменування:  ПРАТ "СК "АЛЬЯНС". 
Код за ЄДРПОУ: 32495221 
Мiсцезнаходження Товариства:  49044, м. Днiпро, бульв. Катеринославський, буд. 2. 
Метою створення Товариства є обслуговування  фiзичних i юридичних осiб незалежно вiд їх 
державної належностi та форм власностi на ринку страхових послуг,  пiдвищення якостi та 
збiльшення обсягiв надання страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку 
економiки України, здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в iнтересах 
акцiонерiв Товариства, покращення добробуту акцiонерiв у виглядi зростання ринкової вартостi 
акцiй Товариства, а також отримання акцiонерами дивiдендiв.  
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть з урахуванням iнтересiв Товариства, клiєнтiв та сприяє 
економiчному розвитку та змiцненню страхової системи. 
Товариство має наступнi  лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi 
   N з/п      Номер лiцензiї    Вид страхування     Строк дiї лiцензiї            
1 АВ 500016 Страхування медичних витрат з 02.12.2009 безстроковий 
2 АВ 500017 Страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, вiд 
хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком тварин, 
встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України з 02.12.2009 безстроковий 
3 АВ 500018 Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у 
власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй 
особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї з 02.12.2009 
безстроковий 
4 АВ 500019 Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв 
на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв з 02.12.2009 
безстроковий 
5 АВ 500020 Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 
призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру з 02.12.2009 
безстроковий 
6 АВ 500022 Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi з 02.12.2009 
безстроковий 
7 АВ 500023 Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони 
i членiв добровiльних пожежних дружин з 02.12.2009 безстроковий 
8 АВ 500024 Страхування фiнансових ризикiв з 02.12.2009 безстроковий 
9 АВ 500453 Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй з 02.12.2009 
безстроковий 
10 АВ 500454 Страхування iнвестицiй з 02.12.2009 безстроковий 
11 АВ 500455 Страхування кредитiв з 02.12.2009 безстроковий 



12 АВ 500456 Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 
перевiзника) з 02.12.2009 безстроковий 
13 АВ 500457 Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 
вiдповiдальнiсь перевiзника) з 02.12.2009 безстроковий 
14 АВ 500458 Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсь перевiзника) з 02.12.2009 безстроковий 
15 АВ 500459 Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного 
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 
(вантажобагажу)) з 02.12.2009 безстроковий 
16 АВ 500460 Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ з 02.12.2009 
безстроковий 
17 АВ 500461 Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) з 02.12.2009 
безстроковий 
18 АВ 500462 Страхування водного транспорту з 02.12.2009 безстроковий 
19 АВ 500463 Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) з 02.12.2009 
безстроковий 
20 АВ 500464 Страхування вiд нещасних випадкiв з 02.12.2009 безстроковий 
21 АВ 500465 Страхування здоров'я на випадок хвороби з 02.12.2009 безстроковий 
22 АД 039862 Страхування залiзничного транспорту з 17.07.2012 безстроковий 
23 АД 039974 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення. 
Випадкового пошкодження або псування. з 09.10.2012 безстроковий 
24 АЕ 190501 Авiацiйне страхування цивiльної аваiацiїї з 14.12.2012 безстроковий 
26 РК 2920 Страхування сiльськогосподарської продукцiї з 27.06.2017 безстроковий 
27 РК 2920 Особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв  
(крiм   тих,   якi   працюють   в  установах  i  органiзацiях,  що  
фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок  iнфiкування  
вiрусом   iмунодефiциту   людини   при  виконаннi  ними  службових  
обов'язкiв з 27.06.2017 безстроковий 
28 РК 2920 Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
 з 27.06.2017 безстроковий 
 
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. складала 32 та 33 особи, 
вiдповiдно. 
Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2018 р. акцiонерами Товариства були: 
Учасники товариства: 31.12.2017 31.12.2018 
 % % 
КОМПАНIЯ РАЙЗМАЙЛ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (RISEMILE TRADING LIMITED) 45,16 45,16 
ТОВ "АГАСI" ЄДРПОУ 32232875 54,64 54,64 
Фiзичнi особи - громадяни України 0,20 0,20 
Всього 100,00 100,00 
 
2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 
з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та 
грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 
користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 



бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що 
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
2.2. Перелiк поправок до стандартiв, якi застосовувалися в даному перiодi та їх вплив на 
фiнансову звiтнiсть 
 
Назва стандарту, щодо якого прийнято поправки Дата набрання чинностi 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 1 Сiчня 2018 
МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" 1 Сiчня 2018 
Поправки до МСФЗ 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" (уточнення порядку переведення об'єктiв 
нерухомостi до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або з неї 1 Сiчня 2018 
Поправки до МСФЗ 2 (щодо класифiкацiї та оцiнки операцiй за виплатами на основi акцiй) 1 
Сiчня 2018 
 
При пiдготовцi звiтностi за 2018 рiк, Товариство застосовувало всi новi та переглянутi стандарти 
та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до проведених операцiй та є обов'язковими для 
застосування при складаннi рiчної фiнансової звiтностi, починаючи з 01 сiчня 2018 року. 
Товариством не застосовувались опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або правки, якi 
були випущенi, але не вступили в силу. З 01 сiчня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 9 
"Фiнансовi iнструменти". Хоча новий стандарт застосовувався вперше, вiн не мав iстотного 
впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. 
 
 
 
2.3. Перелiк стандартiв, якi були випущенi, але ще не вступили в силу, якi не застосовувалися 
Товариством в даному перiодi 
Товариство не застосовувало наступнi новi та переглянутi МСФЗ, якi були випущенi, але не 
набрали чинностi: 
Назва Дата набрання чинностi 
Поправки до МСФЗ 4 "Договори страхування" 1 Сiчня 2022 
МСФЗ 16 "Оренда" 1 Сiчня 2019 
За попередньою оцiнкою, яка може змiнитися у майбутньому, керiвництво Товариства вважає, 
що цi поправки не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть у майбутньому, крiм  
поправок до МСФЗ 4 "Договори страхування". Розбiжнiсть дат набрання чинностi нового 
стандарту з облiку договорiв страхування i МСФЗ (IFRS) 9 може мати серйознi наслiдки. Данi 
поправки зменшують вплив розбiжностi дат, однак Товариству необхiдно буде ретельно 
обмiркувати свої пiдходи до впровадження МСФЗ (IFRS) 9, щоб вирiшити, чи варто 
застосовувати цi змiни i як саме їх застосовувати. Потрiбно буде оцiнити вигоди i витрати, 
пов'язанi з кожним з двох можливих пiдходiв, i вирiшити, чи є необхiднiсть скористатися одним 
з них. 
2.4. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 
України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
2.5. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 



Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 
 
3. Суттєвi положення облiкової полiтики 
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та 
зобов'язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. 
Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ?рунтуються на минулому досвiдi керiвництва та 
iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах 
вважаються об?рунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм 
згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв 
Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми 
невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка 
можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв 
Товариства.  
Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мало в своєму 
розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте, поточнi обставини i 
допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або 
непiдконтрольнi Товариству обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, 
як вони вiдбуваються. 
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 
наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 
яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 
несуттєвим. 
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 
до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". 
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, 
iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї 
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 
3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 
Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". 
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 
Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 
збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", 
згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, 
наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  
Звiт про рух грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 "Звiт 
про рух грошових коштiв" за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 
основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на 



нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної 
(iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.  
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого 
скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при здiйсненнi 
розрахункiв з контрагентами в валютi, витрати на придбання оборотних активiв, витрати на 
оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати. 
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв 
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не 
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки, дивiденди та iншi доходи, вiд цiєї 
дiяльностi .  
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi 
емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за 
борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик. 
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 
Класифiкацiя. Вiднесення фiнансових iнструментiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх 
особливостей та мети придбання, i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.  
Фiнансовi iнструменти розподiляються за такими облiковими категорiями:  
1) дебiторська заборгованiсть; 
2) фiнансовi активи, утримуванi до погашення; 
3) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат 
(прибутки або збитки);  
4) фiнансовi активи, доступнi для продажу. 
Категорiя "дебiторська заборгованiсть" представляє собою непохiднi фiнансовi активи, якi не 
котируються на активному ринку з фiксованими або обумовленими платежами, за винятком тих, 
якi Товариство має намiр реалiзувати в найближчому майбутньому.  
Категорiя "фiнансовi активи, утримуванi до погашення" - це непохiднi фiнансовi активи з 
фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим строком погашення, щодо яких у 
керiвництва Товариства є намiр i можливiсть утримувати їх до строку погашення. 
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 
результат" має двi пiдкатегорiї:  
а) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi;  
б) фiнансовi активи, утримуванi для продажу.  
Первiсне визнання. Залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за 
справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, на яку 
можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час 
здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють 
на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для фiнансових 
активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У 
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може 
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно 
компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту 
або цiну пропозицiї.  
Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є 
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають 
дiйснi i регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.  
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя 
про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель 
дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж 
непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. 
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на 



рахунок прибуткiв i збиткiв, спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю 
плюс понесенi витрати по угодi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при 
початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первiсного 
визнання тiльки в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди iснує рiзниця, 
яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з 
аналогiчним фiнансовим iнструментом або оцiночним методом, в якому в якостi вхiдних 
змiнних використовуються виключно фактичнi данi ринкiв. Купiвля або продаж фiнансових 
активiв, передача яких передбачається у строки, встановленi законодавчо або правилами даного 
ринку (купiвля i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на 
дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi 
операцiї з придбання визнаються, коли Товариство стає стороною договору щодо даного 
фiнансового iнструменту. 
Облiк фiнансових активiв за методом участi у капiталi. Метод участi в капiталi - це метод облiку, 
згiдно з яким iнвестицiя Товариства первiсно визнається за собiвартiстю, а потiм коригується 
вiдповiдно до змiни частки Товариства, як iнвестора в чистих активах об'єкта iнвестування пiсля 
придбання. Прибуток або збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку 
об'єкта iнвестування. 
Припинення визнання. Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи 
1) коли цi активи погашенi або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, минули, 
або 
2) Товариство передало права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду про 
передачу i при цьому також передала всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими 
активами, або не передала їх i не зберегла всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням 
цими активами, але втратила право контролю щодо даних активiв. Контроль зберiгається, якщо 
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi 
без необхiдностi накладення додаткових обмежень на продаж.  
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення 
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового 
зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах 
або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного 
зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в 
балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати. 
3.3.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж один рiк з дати придбання. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 
нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.4 цих 
Примiток. 
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 
активами. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 
(НБУ). 
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 



випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 
перiоду. 
3.3.3. Дебiторська заборгованiсть 
Дебiторська заборгованiсть визнається Компанiєю в разi виникнення юридичного права на 
отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Товариство 
вiдображає такi активи:  
- дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю;  
- iнша дебiторська заборгованiсть.  
Товариство згортає суми авансiв, отриманих вiд клiєнтiв, з сумами дебiторської заборгованостi, 
якщо цi суми виникли в рамках одного договору i в майбутньому висока ймовiрнiсть провести 
взаємозалiк даних сум.  
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть 
облiковуються за амортизованою вартiстю, розрахованої з використанням методу ефективної 
ставки вiдсотка. 
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням 
резерву пiд знецiнення. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний 
термiн отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси 
вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. 
Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру 
отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами 
виданими, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i 
вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка 
"iншi операцiйнi витрати" .  
3.3.4.  Зобов'язання.  
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 
ознак: 
- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 
- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 
щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 
зобов'язань.  
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та 
iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. 
Кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за 
договором. 
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом 
вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки 
вiдсотка. 
3.3.5. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно. 
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 
використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 
i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 



бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6 000 грн. 
Основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату 
переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 
переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 
нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
3.4.2. Подальшi витрати. 
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 
подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 
3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 
використанням таких щорiчних норм: 
Група основних засобiв рокiв 
Транспорт 5 
Оргтехнiка 2 
Меблi 4 
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 
використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 
актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 
активу. 
3.4.4. Нематерiальнi активи 
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi. По всiх об'єктах НА Товариство обрало модель облiку за собiвартiстю за 
якою пiсля первiсного визнання нематерiальний актив слiд вiдображати за його собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд 
зменшення корисностi.  
По всiх об'єктах НА Товариством  встановлено лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю.  
Нематерiальнi активи Товариства - права на використання знакiв для послуг, права на 
користування програмними комплексами,  лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi.  
Строк використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, виходячи з 
досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних 
продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик. При 
визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв Товариство 
враховує:  
- очiкуване використання об'єктiв з урахуванням їх потужностi або продуктивностi;  
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єктiв та iншi фактори.  
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта НА переглядається в разi змiни очiкуваних 
економiчних вигод вiд його використання 
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 
балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 
визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 
тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 
вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 



коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 
необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 
3.5. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 
Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 
використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 
бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 
з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 
нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 
активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 
фiнансовi результати. 
 
 
3.6. Облiковi полiтики щодо оренди 
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 
про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  
3.7. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та 
вiдстрочений податок. Поточний та вiдстрочений податки на прибуток вiдображаються у складi 
прибутку або збитку за перiод, за винятком тiєї їх частини, яка вiдноситься до угоди з 
об'єднання бiзнесу або до операцiй, визнаним безпосередньо у складi власного капiталу або в 
iншому сукупному прибутку.  
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що пiдлягає сплатi або отриманню  
стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рiк, розрахованих на основi 
чинних або в основному введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi 
коригування величини зобов'язання по сплатi податку на прибуток за минулi роки, який пiдлягає 
стягненню податковими органами або виплату їм. 
Вiдкладений податок вiдображається методом балансових зобов'язань вiдносно тимчасових 
рiзниць, що виникають мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, яка визначається для 
цiлей їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою. Вiдкладений податок не 
визнається щодо наступних тимчасових рiзниць: рiзниць, що виникають при первiсному 
визнаннi активiв i зобов'язань в результатi здiйснення угоди, яка не є угодою з об'єднання 
бiзнесу, i яка не впливає нi на бухгалтерський, нi на оподатковуваний прибуток або збиток. 
3.8. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  
3.8.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 
конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 
3.8.2. Виплати працiвникам 
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 
надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 
3.8.3. Пенсiйнi зобов'язання 
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 
працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 
поточних нарахувань заробiтної плати, так i витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 
наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 
вiдповiдна заробiтна плата.  



3.9. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 
3.9.1 Доходи та витрати 
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення 
власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- 
господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що 
пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, 
робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов: 
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця 
(замовника); 
-  Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай 
асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими   
товарами, робами, послугами; 
- сума виручки може бути надiйно оцiнена; 
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; 
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можуть бути надiйно 
оцiненi. 
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено 
нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами 
мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, 
послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї 
протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з 
обов'язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом 
досягнення передбаченого договором результату.  
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть 
отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою 
отримання таких доходiв. 
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в 
банках. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. 
Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних 
фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або 
витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Процентний дохiд 
включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами 
i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий 
результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у 
звiтi про сукупнi прибутки та збитки. 
3.9.2. Операцiї з iноземною валютою 
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 
Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 
iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 
немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 
вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
перiодi, у якому вони виникають. 



Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу: 
31.12.2017 31.12.2018 
Гривня/1 долар США 28,067223 27,688264 
Гривня/1 євро 33,495424 31,714138 
3.9.3. Умовнi зобов'язання та активи. 
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 
3.10.  Дивiденди. 
Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично 
об?рунтованою.  
3.11.   Договори страхування (страховi контракти). 
В своїй дiяльностi, при розробцi страхових договорiв, Товариство керується вимогами Закону 
України "Про страхування" та  МСФЗ 4 "Страховi контракти", а також Правилами, 
розробленими щодо  кожного виду страхування вiдповiдно  отриманих  лiцензiй. 
Вiдповiдно до визначення МСФЗ 4, страховий контракт - це контракт, згiдно з яким одна 
сторона (страховик) приймає значний страховий ризик iншої сторони (власника страхового 
полiса), погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена 
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса. 
Страховий ризик - це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового 
полiсу (контракту) страховику. Страховик приймає на себе значний ризик вiд власника 
страхового полiсу, якщо страховик є суб'єктом господарювання, вiдокремленим вiд власника 
страхового полiсу. 
Товариство оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом.  
3.12. Страховi резерви.  
Вiдповiдно до законодавства України i МСФЗ Товариство розраховує резерв незароблених 
премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, та резерв збиткiв, якi виникли, але не 
заявленi. 
Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється методом "1/365" - "pro rata temporis".  
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (reported but not settled claims reserve - RBNS), - 
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового 
вiдшкодування) за вiдомими вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання 
збиткiв (експертнi, консультацiйнi та iншi витрати, пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку), якi не 
оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли в зв'язку зi страховими 
подiями, що мали мiсце в звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких 
страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.  
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (incurred but not reported claims reserve - IBNR), - 
оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на 
врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх 
перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому 
законодавством України та/або договором порядку. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але 
не заявленi, здiйснюється за кожним видом страхування окремо. Величина резерву збиткiв, якi 
виникли, але не заявленi, визначається як сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 
розрахованих за всiма видами страхування. Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не 
заявленi, здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу розвитку збиткiв у 
страхуваннi.  
 Вiдповiдно до вимог МСФЗ 4 "Страховi контракти" на кожну звiтну дату керiвництво 
Товариства здiйснює оцiнку адекватностi страхових зобов'язань використовуючи для цього 
поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами, i робить висновок 
щодо їх адекватностi.  



 
4. Основнi припущення, оцiнки та судження 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 
базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 
об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 
активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 
iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 
розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 
високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 
" подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 
Товариства; 
" вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 
форму; 
" є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 
" є повною в усiх суттєвих аспектах. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 
далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких йдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 
Оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутнiх гршових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 
справедливої вартостi". 
4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 
оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 
невизначеностi оцiнок, тому що:  
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 
курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 
також специфiчних особливостей операцiй; та  
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним. 
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 



звiтностi чистий прибуток та збиток. 
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  
4.4. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої 
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх 
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження 
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних 
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що 
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 
4.5. Судження щодо податкового законодавства 
Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитись по-рiзному i часто 
змiнюється. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з тлумаченнями цього законодавства 
керiвництвом Товариства у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї 
дiяльностi. 
Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох 
календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших 
перiодiв. В результатi можуть бути нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафи та пенi. 
4.6. Судження щодо визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 
"Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" 
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" показником 
гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є 
кiлькiсними i якiсними.  
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, 
що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки перевищiв 100%. Цей показник незначно 
вище за 100% i складає лише 100,8% на кiнець 2018 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2019 
року рiвень iнфляцiї буде поступово зменшуватись. Нацiональний банк пiдвищив прогноз 
iнфляцiї на 2018 рiк з 8,9% до 10,1% через стрiмке пiдвищення свiтових цiн на енергоресурси та 
пшеницю, а також бiльш суттєве, нiж очiкувалося, зростання заробiтних плат в Українi. 
Розширення споживчого попиту, високi темпи зростання заробiтних плат, нещодавнє стрiмке 
зростання цiн на нафту - всi цi фактори вiдображатимуться на споживчiй iнфляцiї i наступного 
року. У результатi iнфляцiя залишатиметься на рiвнi вищому за цiльовий дiапазон довше, нiж 
очiкувалося ранiше. Якщо у липнi Нацiональний банк прогнозував входження iнфляцiї в 
цiльовий дiапазон (5% +/- 1 в.п.) наприкiнцi 2019 року, то зараз очiкується, що на кiнець 
наступного року iнфляцiя знизиться до 6,3%.  
  
Iнфляцiя увiйде в межi цiльового дiапазону в I кварталi 2020 року та досягне середньострокової 
цiлi 5,0% наприкiнцi 2020 року. Головним чинником такого сповiльнення iнфляцiї будуть 
жорсткi монетарнi умови, що склались унаслiдок низки попереднiх пiдвищень облiкової ставки. 
 Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2019 рiк у розмiрi 8 %. 
При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав: за 2016 рiк - 12,3 %, за 2017 рiк - 13,7%; 
за 2018 рiк - 10,9%. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не 
буде перевищувати 100%. 
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка 
України є гiперiнфляцiйною, а саме:  
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу 
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй 
валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження 
купiвельної спроможностi;  
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає 
грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За 



офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi 
становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi 
кошти; 
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та 
пропозицiю) i не обов'язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише 
частка заробiтної плати i лише при деяких умовах; 
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на 
умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану 
втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є 
коротким. 
До того ж, МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає 
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим 
Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства. 
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо 
недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є 
гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не застосовувати за 
результатами 2018 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової 
звiтностi.  
Але, поряд з тим, Товариство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2019 та наступних 
рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня. 
 
5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 
вартiстю 
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 
кожного звiтного перiоду. 
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  
Вихiднi данi 
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi 
ставки за депозитними договорами 
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв 
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 
отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою 
вартiстю. Ринковий, дохiдний  Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, 
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв 
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 



очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 
грошовi потоки 
5.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю 
 
 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 
 2017 2018 2017 2018 
1 2 3 4 5 
Фiнансовi активи     
Iнвестицiї доступнi для продажу 42 979 74 701 42 979 74 701 
Iнвестицiї  до погашення 40 634 28 947 40 634 28 947 
Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та перетстрахування 55 801 18 665 55 
801 18 665 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 75 450 112 888 75 450 112 888 
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 121 709 89 467 121 709 89 
467 
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi неможливо визначити 
достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 
Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 
вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 
суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 
користувачiв фiнансової звiтностi.  
 
 
 
 
6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах 
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї 
 2018 2017 
Чистi заробленi страховi премiї 109 662 109 607 
Премiї пiдписанi, валова сума 646 362 616 324 
Премiї, переданi у перестрахування 536 932 487 763 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 4 159 -8 455 
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 4 391 -27 409 
6.2 Собiвартiсть реалiзованих послуг 
 2018 2017 
Витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування та перестрахування
 16 159 16 091 
Витрати, пов'язанi з врегулюванням страхових випадкiв 269 345 
Iншi витрати 99 318 
ВСЬОГО 16 527 16 754 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 48 616 61 920 
6.3. Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 
 2018 2017 
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв   
-29 930   
481 
6.4. Iншi доходи, iншi витрати 



Iншi доходи: 2018 2017 
Доходи вiд надання послуг для iнших страховикiв 22 8 
Суми, що отримуються в результатi реалiзацiї переданого страхувальником права регресної 
вимоги  151 82 
Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти - 2 
Доходи вiд курсових рiзниць 4 531 0 
Проценти по залишках на поточних рахунках 911 1 154 
Iншi доходи 12 1 245 
Всього 5 627 9 237 
Iншi витрати:   
Втрати вiд курсових рiзниць 0 14 007 
Штрафи, пенi 0 5 
Втрати вiд списання сумнiвних та безнадiйних боргiв 0 6 151 
Благодiйнiсть 2 403 2 410 
Iншi витрати 124 3 991 
Всього 2 527 26 564 
6.5. Витрати на збут 
 2018 2017 
Маркетинг та реклама 103 69 
Всього 103 69 
6.6. Адмiнiстративнi витрати   
 2018 2017 
Матерiальнi затрати 126 52 
Витрати на оплату працi  1 549 1 251 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 322 262 
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 8 9 
Оренда примiщень 1 167 1 013 
Утримання орендованих примiщень 550 425 
Iншi 1 511 2 182 
Всього адмiнiстративних витрат 5 233 5 194 
6.7. Фiнансовi доходи та витрати   
 2018 2017 
Доходи вiд участi в капiталi 95 074 60 809 
Процентний дохiд за борговими цiнними паперами 2 760 4 686 
Дохiд вiд змiни вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  8 489 3 761 
Вiдсотки вiд депозитiв 4 593 2 576 
Всього процентнi доходи 87 874 71 832 
6.8. Податок на прибуток 
Поточнi податки розраховуються у вiдповiдностi до українських нормативних положень про 
оподаткування. Вiдстроченi податки нараховуються за методом розрахунку заборгованостi за 
бухгалтерським балансом. Сума вiдстрочених податкiв вiдображає чистий податковий ефект 
тимчасових рiзниць мiж вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансового облiку та 
вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Сума активiв та зобов'язань з 
вiдстроченого оподаткування розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка має бути 
застосована до прибутку, що пiдлягає оподаткуванню в тих роках, коли сума тимчасових 
рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. Активи з вiдстроченого оподаткування 
визнаються лише в тiй мiрi, наскiльки є вiрогiдною реалiзацiя цих активiв проти майбутнiх 
прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. 
Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування, який оподатковується за ставкою 3%, тис. 
грн.. 607 791 
Податок за ставкою 3%, тис. грн.. 18 234 



Фiнансовий результат до оподаткування, тис. грн.. 117 143 
Рiзницi, якi виникають вiдповiдно до Податкового кодексу України, тис. грн.. - 109 279  
Об'єкт оподаткування, тис. грн.. 7 864 
Податок за ставкою 18%, тис. грн.. 1 415 
Податок на прибуток при здiйснення операцiй з нерезидентами, тис. грн. 0 
Витрати з податку на прибуток, тис. грн. 19 649 
6.9. Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи  На 31.12.2017 (тис.грн.) На 31.12.2018 (тис.грн.) 
Права на знаки для товарiв та послуг   
     Первiсна вартiсть 15 15 
     Знос 9 10 
     Залишкова вартiсть на звiтну дату  6 5 
Авторськi та сумiжнi з ними права - програмнi комплекси   
     Первiсна вартiсть 80 150 
     Знос 80 82 
     Залишкова вартiсть на звiтну дату  0 68 
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi   
     Первiсна вартiсть 409 409 
     Знос 391 395 
     Залишкова вартiсть на звiтну дату  18 14 
На звiтну дату керiвництвом Товариства здiйснено аналiз ознак щодо можливого зменшення 
корисностi нематерiальних активiв. Ознак щодо зменшення корисностi  нематерiальних активiв 
не виявлено. Управлiнським персоналом Товариства прийнято рiшення щодо подальшої 
експлуатацiї нематерiальних активiв, за якими залишкова вартiсть досягла нульового значення,  
без здiйснення переоцiнки. 
6.10. Основнi засоби 
Товариством при складаннi фiнансової звiтностi  використана модель собiвартостi, згiдно 
МСБО 16 "Основнi засоби". 
За iсторичною вартiстю Машини та обладнання, тис. грн. Меблi та приладдя, тис. грн..
 ВСЬОГО, тис. грн.. 
1 2 3 4 
Первiсна вартiсть    
31 грудня 2017 року 45 20 65 
Надходження 0 0 0 
Вибуття 0 0 0 
31 грудня 2018 року 45 20 65 
Знос    
31 грудня 2017 року 44 20 64 
Нарахування за рiк 1 0 1 
Вибуття 0 0 0 
31 грудня 2017 року 45 20 65 
Чиста балансова вартiсть    
31 грудня 2017 року 1 0 1 
31 грудня 2018 року 0 0 0 
Управлiнським персоналом Товариства рiшення про переоцiнку основних засобiв не 
приймалось.  
Станом на 31 грудня 2017 та 2018 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi 
засоби становлять 64 тис. грн. та  65 тис. грн. вiдповiдно. 
6.11. Фiнансовi iнвестицiї 
6.11.1. Фiнансовi активи в асоцiйованi пiдприємства, облiк яких здiйснюється  за методом 
участi у капiталi: 



Найменування показника Балансова вартiсть iнвестицiї на 31.12.2017       (тис. грн.)
 Придбання/визнання активiв в 2018 роцi Доля у прибутку/збитку Припинення 
визнання активiв/зменшення вартостi iнвестицiї в 2018 р. На 31.12.2018 (тис. грн.) 
Фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi 810 962 251 830
 95 074 12 101 1 145 765 
 Протягом 2018 року вiдбулося збiльшення вартостi iнвестицiй внаслiдок придбання 
iнвестицiй на суму 251 830 тис. грн.. Доходи вiд участi в капiталi iнших пiдприємств склали 98 
041 тис. грн.., втрати вiд участi в капiталi - 2 967тис. грн..  
6.11.2. Фiнансовi активи, доступнi для продажу 
 
Фiнансовi активи, доступнi для продажу - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як доступнi 
для продажу i не класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б) утримуванi до 
строку погашення iнвестицiї або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням 
переоцiнки як прибутку або збитку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Найменування показника Балансова вартiсть iнвестицiї на 31.12.2017 (тис. грн.)
 Придбання/визнання активiв, доступних для продажу в 2018 роцi (тис. гн.) Продаж 
активiв/припинення визнання у 2018 роцi (тис. грн..) Результат визначення справедливої 
вартостi (+,-) цiнних паперiв (тис. грн..) Балансова вартiсть на 31.12.2018 (тис. грн.) 
Акцiї пiдприємств 12 566 0 12 566 0 0 
Iнвестицiйнi сертифiкати 0 10 000 10 000 0 0 
Державнi цiннi папери 40 634 36 129 47 106 -710 28 947 
Iншi активи 30 413 39 060 1 875 +7 103 74 701 
 83 613 85 189 71 547 +6 393 103 648 
Товариством проводився аналiз наявних фiнансових iнвестицiй станом на кiнець звiтного 
перiоду на предмет призупинення/заборони обiгу цiнних паперiв рiшеннями НКЦПФР.  Також 
перевiрено, що боргових цiнних паперiв, емiтенти яких лiквiдованi, немає.  
6.12. Запаси 
 31 грудня 2017 31 грудня 2018 
Витратнi  матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 3 3 
Всього запаси 3 3 
6.13. Дебiторська заборгованiсть. 
Найменування показника На 31.12.2017      (тис. грн.) На 31.12.2018 
 (тис. грн.) 
   
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - заборгованiсть за договорами 
страхування та перестрахування 55 801 18 665 
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - - 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 178 512 40 127 
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, 
визначеною як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 
Резерв сумнiвних боргiв складає  6 126 тис. грн. за неповернутими вчасно депозитними 



коштами проблемними банками. Керiвництво Товариства вважає, що вся iнша заборгованiсть 
буде повернена у вiдповiднi термiни. 
6.14. Грошовi кошти 
 31 грудня 2017 (тис. грн.) 31 грудня 2018 (тис. грн.) 
Готiвка, в грн. 3 3 
Поточнi рахунки в банках, в грн.. 21 110 11 823 
Поточнi рахунки в банках, в iноземнiй валютi 10 835 13 660 
Депозитнi рахунки в банках, в грн. 11 508 15 111 
Депозитнi рахунки в банках, в iноземнiй валютi 31 994 72 291 
Всього 75 450 112 888 
6.15. Страховi резерви та частка страховикiв в страхових резервах. 
Товариством сформовано: 
 резерв незароблених премiй у розмiрi 86 878 тис. грн.; 
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв - 42 923 тис. грн.; 
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 25 тис. грн.. 
Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй складає 54 370 тис. грн., в резервi 
заявлених, але не виплачених збиткiв - 7 578 тис. грн.. 
Товариство повинне на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, 
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими 
контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за 
вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних 
активiв, є неадекватною в контекстi  розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових 
коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 
Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) актуарiєм використовуються 
загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного модулювання комбiнованої 
збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiй ймовiрностей та математичної 
статистики. 
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що 
заявленi, але не врегульованi) актуарiєм використовуються методи математичної статистики, 
зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi 
методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових 
виплат. Для тих видiв страхування, де резерви збиткiв, що виникли, але не заявленi та/або 
резервiв збитки, що заявленi, але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, коректнiсть 
перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез. 
Висновок актуарiя: Резерв незароблених премiй та резерв збиткiв сформовано в адекватному 
обсязi. 
6.16. Статутний капiтал 
Зареєстрований капiтал  Товариства  - це статутний капiтал , який на звiтну дату складає 700 
336 000  грн. (Сiмсот мiльйонiв триста шiстдесят шiсть тисяч грн. 00 коп.). Капiтал розподiлено 
на 364 000 (Ториста шiстдесят чотири тисячi) простих iменних акцiй  номiнальною вартiстю 1 
924 грн. (Одна тисяча дев'ятсот двадцять чотири грн. 00 коп.) кожна.  
6.17. Резервний капiтал.  
Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створюється резервний капiтал 
шляхом вiдрахування певних вiдсоткiв нерозподiленого прибутку за пiдсумками року, який 
призначений для покриття можливих збиткiв. Загальними зборами акцiонерiв Товариства 
прийнято рiшення  направити 5 % прибутку 2017 року у розмiрi 2 735 тис. грн., згiдно  ст. 8 
Статуту Товариства до резервного капiталу Товариства. 
 
№ п/п  
Найменування статтi На 31.12.2017р. (тис. грн.) Надходження/використання протягом року, 
тис. грн. На 31.12.2018 р. (тис. грн.) 



1 Резервний капiтал 67 235 2 735 69 970 
2 Вiльнi резерви страховика 488 078 0 488 078 
6.18. Нерозподiлений прибуток. 
Нерозподiлений прибуток Товариства на звiтну дату складає 156 896 тис. грн. 
6.19. Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи. 
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi 
активи", подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства  внаслiдок 
виникнення умовних зобов'язань та умовних активiв, вiдсутнi. 
6.20. Поточнi зобов'язання i забезпечення 
 31 грудня 2017 р. (тис. грн.) 31 грудня 2018р. (тис. грн.) 
Векселi виданi 0 0 
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,послуги 1 070 0 
Розрахунки з бюджетом 4 315 2 335 
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, в тому числi: 121 709 89 467 
  заборгованiсть за договорами страхування 6 477 2 922 
  заборгованiсть зi сплати страхових вiдшкодувань 46 28 
  заборгованiсть перед перестраховиками за      
  договорами перестрахування  115 186 86 495 
  iнша заборгованiсть  0 22 
Доходи майбутнiх перiодiв 0 0 
Iншi 2 6 
Всього кредиторська заборгованiсть 127 096 91 808 
 
7. Розкриття iншої iнформацiї 
7.1 Умовнi зобов'язання. 
7.1.1. Судовi позови 
Станом на звiтну дату iснує судове рiшення за  позовом юридичної особи  до ПРАТ "СК 
"АЛЬЯНС" про стягнення грошових коштiв на суму у розмiрi 89 тис. грн. за Договором 
добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами.  Ухвалою Центрального 
апеляцiйного господарського суду вiдкрито апеляцiйне провадження у справi та призначено на 
07.02.2019 року до розгляду апеляцiйну скаргу подану Товариством. Керiвництво вважає, що  
судовий розгляд не призведе до суттєвого вiдтоку ресурсiв пiдприємства в майбутньому 
внаслiдок його програшу, тому рiшення про створення забезпечення у звiтному перiодi для 
погашення такого зобов'язання не приймалось.  
7.1.2. Оподаткування 
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 
нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 
економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 
дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 
оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 
сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 
фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 
угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не 
мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними 
податковими органами протягом трьох рокiв. 
7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi 
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi 



Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На 
думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не 
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 
7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 
" пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд 
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 
" асоцiйованi компанiї; 
" спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 
" члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 
" близькi родичi особи, зазначеної вище; 
" компанiї, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають 
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; 
" програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або 
будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 
 
 2017 2018 
 Операцiї з пов'язаними сторонами, тис. грн.. Всього, тис. грн.. Операцiї з 
пов'язаними сторонами, тис. грн.. Всього, тис. грн. 
1 2 3 4 5 
Реалiзацiя (*) 63 083 616 324 21 720 646 362 
Короткостроковi виплати працiвникам (**) 120 1 251 154 1 549 
 
Керiвництво вважає що всi операцiї з пов'язаними особами здiйснювались на умовах якi 
вiдповiдають ринковим. 
7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 
чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 
впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 
заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, 
ринковий ризик та ризик лiквiдностi, та притаманнi страховим компанiям ризики - 
андеррайтинговий ризик та ризик дефолту контрагента. Ринковий ризик включає валютний 
ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом 
Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його 
можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його 
пом'якшення. 
7.3.1. Кредитний ризик 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 
рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. 
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 
iнша доступна iнформацiя (аналiз фiнансової звiтностi контрагента, доступної до користування) 
щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi 
методи управлiння кредитними ризиками: 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 
" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 
" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 
Нацiональною рейтинговою шкалою; 
" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 



неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 
7.3.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 
виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 
та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 
акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.  
Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 
даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 
iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 
володiння iноземною валютою за перiод. 
Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 
номiнованими в iноземнiй валютi. Товариство iнвестує кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй 
валютi, iнвестує в цiннi папери, номiнованi в доларах США (державнi облiгацiї внутрiшньої 
позики, номiнованi в доларах США). Товариство визначило, що об?рунтовано можливим є 
коливання валютного курсу на +10,7 вiдсотка. 
Чутливi до коливань валютного курсу активи 
Активи номiнованi в iноземнiй валютi 31 грудня 2017 31 грудня 2018 
Поточнi  рахунки в банках  10 835 13 660 
Депозитнi рахунки 31 994 72 291 
ОВДП 40 634 28 947 
Всього 83 463 114 898 
Частка в активах Товариства, %                     5,44 7,02 
Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 
Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 
як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 
високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 
Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 
валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 
вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. Монiторинг вiдсоткових 
ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть 
вiдсоткових фiнансових iнструментiв.  
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики 
Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2018 
Банкiвськi депозити 31 994 72 291 
Державнi цiннi папери, номiнованi в iноземнiй валютi 40 634 15 191 
Всього 72 628 87 482 
Частка в активах Товариства 4,7% 5,3% 
7.3.3. Ризик лiквiдностi 
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 
пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 
або iншого фiнансового активу. 
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 



аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 
активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 
дiяльностi. 
7.3.4. Ризик дефолту контрагента  
ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати 
взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. Ризик витрат, пов'язаних зi 
змiною оцiнки платоспроможностi перестраховика (змiною кредитного рейтингу). Потенцiйно 
можливий вплив знецiнення вiдповiдних активiв не повинен перевищувати 5% вiд загальної 
суми активiв. 
7.4. Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 
" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 
" забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на 
послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику. 
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 
додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 
позик.  
7.5. Подiї пiсля  дати Балансу 
Несприятливими подiями пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi 
Товариства  є нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi, що призвело до 
знецiнення нацiональної валюти, подорожчання матерiалiв, робiт та послуг, зниження 
платоспроможностi фiзичних i юридичних осiб тощо. 
Подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової звiтностi, якi б вимагали коригування 
даних фiнансової звiтностi чи розкриття вiдсутнi. 
 
Голова Правлiння  
ПРАТ "СК "АЛЬЯНС"     Шрайбман О.Ю. 
 
Головний бухгалтер      Волошина О.В. 
 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ГАРАНТ-АУДИТ" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи) 

31200575 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

04116, м.Київ, вул. Старокиївська, 
будинок 10 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності 

3838 

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0770, дата: 29.03.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 15-01/03/19, дата: 15.03.2019 
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 15.03.2019, дата 

закінчення: 24.04.2019 
11 Дата аудиторського звіту 24.04.2019 
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
60 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
 
 
 
 
 
 
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання  
 
у сферi ринкiв фiнансових послуг 
 
 
 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
 
 
 
Власникам акцiй та Керiвництву   
 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
 



"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" 
 
 
 
 
 
 
 
Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi  
 
 
 
Думка iз застереженням 
 
 
 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 32495221, мiсцезнаходження: 49044, м. 
Днiпро, бульвар Катеринославський, будинок 2, надалi по тексту "Компанiя"), що складається 
зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2018 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни 
у власному капiталi, звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 
та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 
 
 
 
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi "Основа для думки iз 
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх 
суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2018 року, її фiнансовi результати i 
грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фiнансової звiтностi. 
 
 
 
Основа для думки iз застереженням 
 
 
 
Ми не мали змоги отримати достатнi та належнi аудиторськi докази щодо вiдсутностi ознак 
зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства облiкованi за 
методом участi в капiталi (акцiй українських пiдприємств), балансова вартiсть яких на звiтну 
дату складає 614181 тис. грн., оскiльки вiдсутня будь яка iнформацiя щодо вартостi таких 
цiнних паперiв i фiнансового стану на 31.12.2018р. цих об'єктiв iнвестицiй. Ми не змогли 
визначити чи вимагалися б коригування показникiв фiнансовiй звiтностi за 2018 рiк у зв'язку з 
цим питанням.  
 
 
 
 
 



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв, 
прийнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi за текстом - МСА) з урахуванням 
рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових  послуг, за результатами аудиту рiчної 
звiтностi. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi 
"Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по 
вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в 
Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики 
вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi  нами аудиторськi докази є достатнiми i 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. 
 
 
 
Ключовi питання аудиту 
 
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження були найбiльш 
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 
розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 
формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
Додатково до питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз застереженням", ми 
визначили, що описане нижче питання є ключовим питаннями аудиту, яке слiд вiдобразити в 
нашому звiтi. 
 
 
 
Дебiторська заборгованiсть  
 
Станом на звiтну дату Компанiя облiковує дебiторську заборгованiсть. Загальний розмiр такої 
дебiторської заборгованостi в структурi активу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Компанiї 
складає 60343 тис. грн.  
 
При аудитi дебiторської заборгованостi нашi зусилля значною мiрою були спрямованi на: 
дослiдження первинних документiв та облiкових регiстрiв облiку дебiторської заборгованостi; 
дослiдження наявних договорiв, прибуткових та видаткових документiв, актiв наданих 
послуг/виконаних робiт актiв звiрок з дебiторами; отримання зовнiшнiх пiдтверджень щодо 
окремих дебiторiв. 
 
Нашi аудиторськi процедури включали: тестування засобiв контролю процесу погашення 
дебiторської заборгованостi; тестування отримання грошових коштiв; тестування 
об?рунтованостi дисконтування та розрахунку резерву очiкуваних кредитних збиткiв. 
 
Iнформацiя щодо дебiторської заборгованостi наведена у Примiтках до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2018 рiк у Примiтцi 6.13. Розкриття вiдповiдних облiкових полiтик щодо 
дебiторської заборгованостi наведено у Примiтцi 3.3.3. 
 
 
 
Оцiнка страхових зобов'язань (страхових резервiв)  
 
Оцiнка зобов'язань (страхових резервiв), що виникають за договорами страхування - складний 



процес, що вимагає iстотних професiйних суджень i оцiнок та який базується на припущеннях 
щодо майбутнiх економiчних i полiтичних умов. Припущення, що використовуються при 
оцiнцi зобов'язань за договорами страхування, iншими нiж страхування життя, включають 
оцiнку сум виплат, сум збиткiв, якi виникли, але не заявленi та iншi припущення, що 
використовуються при проведеннi тесту на достатнiсть зобов'язань.  
 
Оскiльки навiть невеликi змiни припущень можуть викликати значну змiну оцiнки 
зобов'язань, ми вважаємо це питання ключовим для аудиту фiнансової звiтностi.  
 
Ми оцiнили основнi методики для розрахунку резервiв на предмет їх вiдповiдностi МСФЗ. Ми 
виконали оцiнку i протестували органiзацiю i операцiйну ефективнiсть засобiв контролю щодо 
даних, якi використовуються для розрахунку резервiв, а також щодо самого розрахунку.  
 
Мета наших процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на цi 
засоби контролю для цiлей нашого аудиту.  
 
Нашi аудиторськi процедури спрямованi на пiдтвердження того, що моделi, якi 
застосовувалися для розрахунку резервiв, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в 
повному обсязi i з великим ступенем точностi. Ми оцiнили процес тестування страхових 
зобов'язань на достатнiсть - ключовий тест на адекватнiсть нарахованих зобов'язань 
розрахунковим. 
 
Примiтки №№ 3.11, 6.15 до рiчної фiнансової звiтностi мiстять iнформацiю про страховi 
резерви та порядок їх визнання вiдповiдно до облiкової полiтики Компанiї. 
 
 
 
Iнша iнформацiя 
 
 
 
Звiт про надання впевненостi  щодо рiчних звiтних даних 
 
  
 
Управлiнський персонал Компанiї несе вiдповiдальнiсть за iнформацiю у рiчних звiтних даних 
за 2018 рiк, складених вiдповiдно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комiсiї 
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зi 
змiнами, затвердженими Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.09.2018 року №1521, якi включають:  
 
   Звiт про доходи та витрати страховика 
 
   Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхування життя  
 
   Роздiл 3. Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування 
життя 
 
   Роздiл 4. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування 
 
   Роздiл 4а. Показники дiяльностi з видiв обов'язкового страхування    



 
   Роздiл 5т1. Пояснення щодо операцiй перестрахування 
 
   Роздiл 5т2. Пояснення щодо операцiй перестрахування 
 
   Роздiл 5т3. Пояснення щодо операцiй перестрахування 
 
   Роздiл 5т4. Пояснення щодо операцiй перестрахування 
 
   Роздiл 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика 
 
   Роздiл 6 резерви. Розрахунок резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв у  
 резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду 
 
   Роздiл 7. Пояснення щодо припинення договорiв страхування 
 
   Звiт про страховi платежi та виплати по структурних пiдроздiлах страховика 
 
   Декларацiя-Роздiл 1. Загальнi показники дiяльностi страховикiв iз страхуванням та 
 перестрахуванням  
 
   Декларацiя 2-Роздiл 2. Основнi вiдомостi про операцiї перестрахування 
 
 
 
Разом iз рiчною звiтнiстю до Нацкомфiнпослуг страховики подають: 
 
   1) iнформацiю щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за 
формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування 
страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених 
стрес-тестiв, затвердженими розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13 лютого 2014 року № 
484, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12 березня 2014 року за № 352/25129; 
 
   2) звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України 
"Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (подається 
страховиками, якi створенi у формi акцiонерних товариств); 
 
   3) актуарний звiт (додаток 5). 
 
 
 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на рiчнi звiтнi данi i ми не робимо 
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цих рiчних звiтних даних.  
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
рiчними звiтними даними та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж 
рiчними звiтними даними i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час 
аудиту, або чи цi рiчнi звiтнi данi мають вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.  
 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно рiчних звiтних даних, отриманої до дати 
звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цих рiчних звiтних 



даних, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.  
 
Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до нашого звiту.  
 
 
 
Iнформацiя щодо Звiту про корпоративне управлiння  
 
Управлiнський  персонал  Компанiї несе  вiдповiдальнiсть  за  iншу iнформацiю. Iнша 
iнформацiя - фiнансова та/або нефiнансова iнформацiя (крiм фiнансової звiтностi та звiту 
аудитора щодо неї), яка входить до складу рiчного звiту Компанiї за 2018 рiк станом на 
31.12.2018 року, складеного вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок" № 3480-IV вiд 23.02.2006  (далi Закон № 3480-IV) та Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (НКЦПФР) №2826 вiд 03.12.2013р. зi змiнами 
вiд 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826).  
 
До складу цiєї iнформацiї включено Звiт про корпоративне управлiння. 
 
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 
iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 
викривлення.  
 
Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 
аудитора,  ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi необхiдно було б 
включити до звiту. 
 
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не 
висловлюємо свою думку щодо цiєї iншої iнформацiї, за виключенням виконання вимог, якi 
накладаються   Законом  України Про цiннi папери та фондовий ринок  № 3480-IV, пункти 
5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1. 
 
Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до МСА 
720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї". Це означає, що наше дослiдження 
Звiту про корпоративне управлiння є вiдмiнним та суттєво меншим за обсягом порiвняно з 
аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Ми вважаємо, 
що наше дослiдження надало нам достатню основу для формування нашої думки. 
 
На нашу думку, iнформацiя, яка була включена до Звiту про корпоративне управлiння у 
вiдповiдностi до вимог пунктiв  5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1  Закону № 3480-IV та яка 
була включена  до складу рiчного звiту Компанiї станом на 31.12.2018 року, була 
пiдготовлена у вiдповiдностi до вимог  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 
пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статтi 40-1, i надана iнформацiя узгоджена з фiнансовою 
звiтнiстю Компанiї. 
 
 
 
На нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння включає всю iнформацiю, про яку йде мова 



у  пунктах 5-9 та 1-4 частини 3 пункту 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 
фондовий ринок". 
 
 
 
 
 
 
 
Iншi питання 
 
Аудит фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 р., був проведений 
iншим аудитором (Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIН-АУДИТ"), який 30 
березня 2018 року висловив немодифiковану думку про дану звiтнiсть Компанiї. 
 
 
 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 
 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi - Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової 
звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 
 
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 
здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 
припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 
управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не 
має iнших реальних альтернатив цьому. 
 
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Компанiї. 
 
 
 
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 
 
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди 
виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 
об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 
приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 
 
 
 



Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
 
" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 
твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
 
" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 
 
" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 
 
" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 
отриманих аудиторських доказiв,робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити 
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть 
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 
 
" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно  з 
розкриттям iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 
покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного подання. 
 
 
 
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями 
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 
результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi 
нами пiд час аудиту. 
 
 
 
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 
 
 
 
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 



звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 
такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi 
 
 
 
 
 
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 
 
 
 
 
 
Цей роздiл складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою та частиною 
четвертою статтi 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 
дiяльнiсть" вiд 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiту 
 
 
 
УЗГОДЖЕНIСТЬ ЗВIТУ ПРО УПРАВЛIННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВIДПОВIДНО ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА, З ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ЗА ЗВIТНИЙ ПЕРIОД; ПРО 
НАЯВНIСТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ У ЗВIТI ПРО УПРАВЛIННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕР 
 
 
 
Вiдповiдно до ч.7 ст. 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" вiд 16.07.1999 №996-XIV Компанiя звiльнена вiд надання такого звiту. 
 
 
 
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЯКА МОЖЕ СТАВИТИ ПIД СУМНIВ ЗДАТНIСТЬ 
ПРОДОВЖЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ЯКОЇ 
ПЕРЕВIРЯЄТЬСЯ, НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ ОСНОВI У РАЗI НАЯВНОСТI ТАКОЇ 
НЕВИЗНАЧЕНОСТI 
 
 
 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2.5., яка зазначає, що  фiнансова звiтнiсть Компанiї 
складається на основi припущення безперервностi дiяльностi. Аудитором не виявлено подiй 
або умов, якi вказують на iснування суттєвої невизначеностi, що може поставити пiд значний 
сумнiв здатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi.  
 
 
 
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧИВ СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ 
ДIЯЛЬНОСТI НА ПРОВЕДЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 
ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛIСТЬ ВИКОНАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ БЕЗ ПЕРЕРВ З 
УРАХУВАННЯМ ПРОДОВЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКI МАЛИ МIСЦЕ, ТА 



ПОВТОРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ 
 
Вперше ми були призначенi аудиторами Компанiї 04 березня 2019 року за рiшенням 
Загальних зборiв акцiонерiв  Компанiї, протокол  №28 вiд 04 березня 2019 року. 
 
Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання - перший рiк першого призначення 
ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ" для обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Компанiї.  
 
 
 
IНФОРМАЦIЯ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ОЦIНОК  
 
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей звiт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттєвого викривлення  iнформацiї у 
фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що включають 
достовiрнiсть вiдображення сальдо розрахункiв за дебiторською заборгованiстю у фiнансовiй 
звiтностi Компанiї. Це питання а також питання оцiнки страхових резервiв визначенi нами як 
ключовi i описанi в параграфi "Ключовi питання аудиту" цього аудиторського звiту.  
 
 
 
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТI АУДИТУ В ЧАСТИНI ВИЯВЛЕННЯ 
ПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА, ПОВ'ЯЗАНИХ IЗ ШАХРАЙСТВОМ 
 
В результатi перевiрки системи внутрiшнього контролю, проведеної для цiлей аудиту 
фiнансової звiтностi Компанiї, нами не виявлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього 
контролю Компанiї, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Компанiї облiковувати, 
обробляти, узагальнювати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, 
складати фiнансову звiтнiсть, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або 
помилки, невiдповiдностей законодавчим, нормативним вимогам. 
 
Пiд час проведення аудиту ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема 
шляхом тестування. Аудитори не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити про 
можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Компанiї  мiстить суттєве викривлення внаслiдок 
шахрайства. 
 
 
 
ПIДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВIТ УЗГОДЖЕНИЙ З ДОДАТКОВИМ 
ЗВIТОМ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОГО КОМIТЕТУ 
 
На основi проведеного аудиту ми склали цей звiт незалежного аудитора та додатковий звiт для 
Аудиторського комiтету Компанiї.  
 
Будь-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.  
 
 
 
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, I ПРО 
НЕЗАЛЕЖНIСТЬ КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА СУБ'ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ 
ДIЯЛЬНОСТI ВIД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ПРИ ПРОВЕДЕННI АУДИТУ 



 
Ми пiдтверджуємо, що протягом минулого i поточного рокiв не надавали Компанiї нiяких 
послуг, заборонених законодавством України, в тому числi заборонених частиною четвертою 
статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".      
 
Нами не було iдентифiковано жодних загроз  нашої незалежностi як на рiвнi аудиторської 
фiрми, так i на рiвнi ключового партнера з аудиту та персоналу, задiяному у виконаннi 
завдання з аудиту .  
 
 
 
IНФОРМАЦIЯ ПРО IНШI НАДАНI СУБ'ЄКТОМ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI 
ЮРИДИЧНIЙ ОСОБI АБО КОНТРОЛЬОВАНИМ НЕЮ СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
ПОСЛУГИ, КРIМ ПОСЛУГ З ОБОВ'ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ЩО НЕ РОЗКРИТА У ЗВIТI ПРО 
УПРАВЛIННЯ АБО У ФIНАНСОВIЙ ЗВIТНОСТI 
 
Ми не надавали Компанiї жодних iнших послуг, включаючи неаудиторськi послуги, окрiм 
аудиту фiнансової звiтностi за 2018 рiк. За твердженням Керiвництва Компанiї вона не має 
контрольованих суб'єктiв господарювання. 
 
 
 
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ 
 
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит 
фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" та iнших законодавчих та нормативних актiв. 
 
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсягу аудиту, оскiльки вона наведена у iнших 
роздiлах цього звiту. 
 
 
 
 
 
Iнша iнформацiя, яка має наводитись в аудиторському звiтi за результатами обов'язкового 
аудиту згiдно Закону 2258, наведена в iнших параграфах  цього звiту незалежного аудитора. 
 
 
 
 
 
Цей роздiл складений з урахуванням Методичних рекомендацiї щодо iнформацiї, яка 
стосується аудиту за 2018 рiк суб'єктiв господарювання, нагляд за якими здiйснює 
Нацкомфiнпослуг, затверджених 26.02.2019 Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових  послуг, № 257, та iнших вимог 
iнших законодавчих i нормативних актiв 
 
 
 
 
 



ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТIВ НАЦКОМФIНПОСЛУГ, ЩО 
РЕГУЛЮЮТЬ ДIЯЛЬНIСТЬ ФIНАНСОВИХ УСТАНОВ (ЗОКРЕМА, СТРАХОВИКА) 
 
 
 
Питання щодо дотримання Компанiєю вимог законодавства щодо 
 
 Результат розгляду питання 
 
1) формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу суб'єкта господарювання
 Формування Статутного капiталу проведено з дотриманням вимог Закону України 
"Про страхування" та Закону України "Про   акцiонернi товариства". Сформований статутний  
капiтал Компанiї на дату перевiрки вiдповiдає вимогам статей  2, 30 Закону України "Про 
страхування" та перевищує мiнiмальний розмiр, встановлений Законом України "Про 
страхування" на час  реєстрацiї Компанiї.  
 
Статутний капiтал розмiром 700336 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сформований у 
повному. Змiн в розмiрi Статутного капiталу за перiод, що перевiряється, не вiдбувалося. 
 
Несплачений або вилучений капiталу станом на 31.12.2018 року не облiковується.  
 
Формування статутного та власного капiталу здiйснено вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства України. 
 
2) обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, 
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, 
що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами У процесi дiяльностi Компанiя 
дотримувалась обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, якi 
встановленi Положенням  "Про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 
страховика", затвердженим Розпорядження Нацiональної комiсiї, що  здiйснює державне 
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 07 червня 2018 року № 850 
 
3) формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв вiдповiдно 
до законодавства Компанiя проводила формування страхових резервiв у вiдповiдностi з 
встановленими Методиками та Порядками Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 
регулювання  
 
у сферi ринкiв фiнансових послуг.  
 
Оцiнку адекватностi страхових зобов'язань станом на 31.12.2018 року проведено актуарiєм 
ТОВ "Iнститут Аналiзу Ризикiв" 
 
За результатами такої оцiнки пiдтверджено адекватнiсть зобов'язань.  
 
Сума страхових резервiв Компанiї на кiнець звiтного перiоду складає 129826 тис. грн., в тому 
числi:  
 
- резерв незароблених премiй - 86878 тис. грн.;  
 



- резерв збиткiв, якi заявленi але не виплаченi 42948 тис. грн.  
 
4) встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансової групи, у 
разi входження суб'єкта господарювання до такої Компанiя не входить до фiнансової 
групи 
 
5) структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо ПРАТ "Агра" ЄДРПОУ 31659485 - 336 651 
тис. грн. 
 
ПРАТ "АКТА" ЄДРПОУ 31384531- 277 531 тис. грн. 
 
ТОВ "МЕГА-СТРУКТУРА" ЄДРПОУ 34822959 -  20 649 тис. грн. 
 
ТОВ "РЕНТА-ПРИМ" ЄДРПОУ 37213176 - 105 415 тис. грн. 
 
АТ ЗНВКIФ "Технологiї" ЄДРПОУ 40576305 - 405 921 тис. грн. 
 
Вiдповiдно до твердження Керiвництва Компанiї вона немає контролю щодо таких компанiй. 
 
6) наявностi заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо 
наступного їх повернення Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є лише 
страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням 
страхових резервiв та їх управлiнням.  
 
Компанiя в ходi ведення господарської дiяльностi не здiйснювала залучення фiнансових 
активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення.  
 
7) допустимостi сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi Компанiя 
дотримувалося обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, 
здiйснюючи лише послуги у сферi страхування у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй. 
 
8) надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та 
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'єктом господарювання Компанiя 
надавала фiнансовi послуги на пiдставi договору, який вiдповiдає вимогам статтi 6 Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", статей 
11 i 18 Закону України "Про захист прав споживачiв", статтi 10561 Цивiльного кодексу 
України, статей 4 i 16 Закону України "Про страхування" та з урахуванням положень 
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг. 
 
9) розмiщення iнформацiї на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення її актуальностi
 Компанiя має власну веб-сторiнку http://www.skaliance.com.ua  та пiдтримує її 
актуальнiсть.  
 
На виконання вимог Положення про розкриття фiнансовими установами iнформацiї в 
загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних про фiнансовi установи та на веб-сатах 
(веб-сторiнках) фiнансових установ та про внесення змiн до Положення про Державний реєстр 
фiнансових установ, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 825 вiд 19.04.2016 
р.,  на власному веб-сайтi Компанiї  розмiщена iнформацiя, визначена частиною четвертою 
статтi 12-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 
фiнансових послуг" в обсязi, встановленому зазначеним Положенням.  



 
10) прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв Компанiя дотримується вимог ст. 10 Закону 
України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"  щодо 
прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв. 
 
 
 
11) вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється суб'єктом господарювання обслуговування 
клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп 
населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально 
пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має 
квалiфiкацiйний сертифiкат  Компанiя має Висновок вiд  30.11.2017 р.  експерта з  
технiчного обслуговування  будiвель та споруд Головко С.I.,  який    пiдтверджує  
можливiсть доступу  для осiб з iнвалiднiстю та  iнших мало мобiльних груп населення  до 
нежитлових примiщень  за адресою: м. Днiпро, пр. Катеринославський, буд. 2 вiдповiдно до 
норм  та правил  зазначених в ДБН В.2.2-17:2006  "Доступнiсть  будiвель i споруд для  
мало мобiльних груп населення", у яких здiйснюється  обслуговування клiєнтiв (споживачiв) 
Компанiї 
 
12) внесення суб'єктом господарювання iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до 
Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських 
формувань та до Державного реєстру фiнансових установ вiдповiдно до вимог, установлених 
законодавством Компанiя не має вiдокремлених пiдроздiлiв  
 
 
 
13) внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту Голова Правлiння Компанiї визначає i 
затверджує структуру Департаменту внутрiшнього аудиту та призначає осiб на вiдповiднi 
посади Департаменту. Керiвник Департаменту Внутрiшнього аудиту пiдпорядковується 
Загальним зборам акцiонерiв та звiтує перед ними. 
 
14) облiкової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне 
обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг 
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг З 2018 року бухгалтерський облiк та 
облiк страхової дiяльностi проводиться Компанiєю за допомогою програмного комплексу 
1С:Пiдприємство 8.3. Обладнанням, яке передбачають ведення облiку операцiй з надання 
фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг Компанiя 
забезпечена. 
 
15) готiвкових розрахункiв Готiвковi кошти використовуються Компанiєю для розрахункiв з 
пiдзвiтними особами та виплат страхових вiдшкодувань страхувальникам. Компанiя 
дотримується вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, та обмеження щодо 
граничної суми розрахункiв готiвкою, вiдповiдно до "Положення про ведення касових 
операцiй в нацiональнiй валютi в Українi", яке затверджене постановою Нацiонального банку 
вiд 29.12.2017 №148. 
 
16) зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки (зокрема 
сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону) У 
вiдповiдностi до Постанови КМУ вiд 07.12.2016 №913  примiщення Компанiї обладнанi 
пультовою цiлодобовою охороною та пожежною сигналiзацiєю. В своєму користуваннi 
Компанiя має металевий сейф, де зберiгаються документи i грошовi кошти. 



 
 
 
18) розкриття джерел походження складових частин власного капiталу (капiтал у дооцiнках, 
внески до додаткового капiталу) Власний капiтал - 1 415 280 тис.грн., в т.ч.: 
 
- Статутний капiтал - 700 336 тис. грн.; 
 
- Резервний капiтал, встановлений та сформований у вiдповiдностi з вимогами ЗУ "Про 
акцiонернi товариства" за рахунок чистого прибутку- 69 970 тис. грн.; 
 
- Вiльнi резерви страховика, передбаченi нормами ЗУ "Про страхування", сформованi за 
рахунок чистого прибутку - 488 078 тис.грн.; 
 
- Нерозподiлений прибуток - 156 896 тис. грн. 
 
19) розкриття iнформацiї з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
вiдносно методiв оцiнки справедливої вартостi активiв фiнансових компанiй Компанiєю 
вцiлому розкрита iнформацiя щодо методiв оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до вимог 
МСФЗ 13 Оцiнка справедливої вартостi в Примiтках до фiнансової звiтностi за 2018 рiк 
 
20) вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування лише 
з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана лiцензiя, 
та укладення договорiв   перестрахування iз страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 04.02.2004 № 124 Компанiя приймала ризики в перестрахування лише з тих 
видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких вiна отримала лiцензiю.  
 
При укладеннi договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами 
Компанiя дотримувалась вимог Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у 
страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого Постановою КМ України №124 вiд 
04.02.2004 року. 
 
21) здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 
законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування При здiйсненi 
обов'язкового страхування Компанiя дотримувалась визначених законодавством порядкiв та 
правил його проведення, форми типового договору, розмiру страхових сум та максимальних 
розмiрiв страхових тарифiв або методик актуарних розрахункiв. 
 
22) ведення персонiфiкованого (iндивiдуального) облiку договорiв страхування життя (у 
випадку наявностi у страховика лiцензiї на страхування життя) Операцiй зi страхування життя 
у 2018 роцi Компанiя не здiйснювала. Компанiя не має лiцензiю на страхування життя. 
 
 
 
23) належного та повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв 
(для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або резерву 
належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя).
 Розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, здiйснювався згiдно з 
вимогами Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 



страхування життя, в редакцiї, що затверджена Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 18 вересня 2018 року N 
1638 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621. 
 
Розрахунок резерву IBRN здiйснювався iз застосуванням актуарних методiв для аналiзу 
розвитку збиткiв на пiдставi:  
 
- реєстру вимог страхувальникiв  щодо  виплати  страхової суми або страхового 
вiдшкодування за перiод з 01.01.2016 по 31.12.2018. 
 
- пояснювальних записок до звiтних даних страховика, Роздiли 3, 4 за перiод  пiврiччя 2015р. 
- 9 мiсяцiв 2018р. 
 
Резерв збиткiв якi виникли, але не заявленi розраховувався з урахуванням обмежень Роздiлу V 
п.3 Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 
страхування життя.  
 
Резерви збиткiв якi виникли, але не заявленi  за всiма видами страхування були обчисленi  
методом "Bornhuetter-Ferguson". 
 
Метод "Bornhuetter-Ferguson" використовувався в редакцiї роздiлу II Додатку до Методики 
формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.  
 
 
 
Порядку формування статутного капiталу Компанiї (iсторiя походження коштiв): 
 
 
 
Компанiя (далi у цьому роздiлi "Товариство")  зареєстроване 03 липня 2003р. на виконання 
рiшення зборiв засновникiв (протокол №1 вiд 26 червня 2003р.). Розмiр статутного капiталу 
станом на дату державної реєстрацiї (03 липня 2003р.) складав 6 500 000,00 грн. (Шiсть 
мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок). Статутний капiтал подiлено на 65 000 штук 
простих iменних акцiй  номiнальною вартiстю 100 гривень кожна. 
 
 До дати державної реєстрацiї засновниками Товариства внесено до статутного капiталу 
50,2% вiд суми заявленого статутного капiталу. У липнi 2003 року статутний капiтал було 
повнiстю оплачено засновниками грошовими коштами в сумi, передбаченiй статутними 
документами та у вiдповiдностi до норм чинного законодавства:   
 
№ п/п Найменування (ПIБ) засновника (акцiонера) Назва документа Номер документа
 Дата оплати Сума, грн. 
 
1 ПП "Айран" платiжне доручення № 1 25.06.2003р. 6 500,00  
 
      
 
2 ПП "Адулар" платiжне доручення №1 25.06.2003р. 6 500,00  
 
      
 



3 ТОВ "Агасi" платiжне доручення №25 
 
№26 
 
№27 
 
№28 25.06.2003р 
 
25.06.2003р 
 
26.06.2003р 
 
11.07.2003р 900 000,00 
 
2 000 000,00 
 
350 000,00 
 
3 237 000,00 
 
Всього здiйснено внескiв до статутного капiталу Товариства на суму 6 500 000,00 
 
 Грошовi кошти засновникiв до статутного капiталу Товариства внесенi на рахунок, 
вiдкритий в ЗАТ "Агробанк". 
 
 15 березня 2005 року, на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 4 вiд 15.03.2005р.) 
було прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 12 500 000,00 грн. (Дванадцяти 
мiльйонiв п'ятиста тисяч гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту Товариства в новiй 
редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 29.03.2005р., номер запису 
12241050002003798.  Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу 
Товариства до 12 500 000,00 (Дванадцяти мiльйонiв п'ятиста тисяч гривень 00 копiйок) 
шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 60 000 штук номiнальною 
вартiстю 100,00 гривень кожна, за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв, належних акцiонерам за 
пiдсумками роботи за 2003-2004 роки у розмiрi 6 000 000,00 грн. (Шiсть мiльйонiв гривень 00 
копiйок). 
 
03 квiтня 2006 року, на загальних зборах акцiонерiв (Протокол № 6 вiд 03.04.2006р.) було 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 36 400 000,00 грн. (Тридцяти шести 
мiльйонiв чотирьохсот тисяч гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту Товариства в 
новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 11.04.2006р., номер запису 
12241050006003798.  Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу 
Товариства до 36 400 000,00 грн. (Тридцяти шести мiльйонiв чотирьохсот тисяч гривень 00 
копiйок), шляхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 239 000 штук 
номiнальною вартiстю 100,00 гривень кожна, за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв, належних 
акцiонерам за пiдсумками роботи за 2005 рiк у розмiрi 23 900 000,00 грн. (Двадцять три 
мiльйона дев'ятсот тисяч гривень 00 копiйок). 
 
23 квiтня 2007 року, на загальних зборах акцiонерiв (протокол № 7 вiд 23.04.2007р.) було 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 56 784 000,00 грн. (П'ятдесят шiсть  
мiльйонiв сiмсот вiсiмдесяти чотири тисячi гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту 
Товариства в новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 17.05.2007р., номер 



запису 12241050015003798. Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу 
Товариства до 56 784 000,00 грн. (П'ятдесят шiсть  мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят чотири тисячi 
гривень 00 копiйок), шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючих акцiй до 156,00 грн. 
(Ста п'ятдесяти шести гривень 00 копiйок) кожна за рахунок реiнвестицiї належних 
акцiонерам дивiдендiв за пiдсумками роботи за 2005-2006 роки в розмiрi 20 384 000,00 грн. 
(Двадцять мiльйонiв триста вiсiмдесят чотири тисячi гривень 00 копiйок). 
 
21 жовтня 2009 року загальними зборами акцiонерiв (протокол № 9 вiд 21.10.2009р.) прийнято 
рiшення про збiльшення статутного капiталу до 112 112 000,00 грн. (Сто дванадцять мiльйонiв 
сто дванадцять  тисяч гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту Товариства в новiй 
редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 06.11.2009р., номер запису 
12241050031003798. Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу Товариства 
до 112 112 000,00 грн. (Сто дванадцять мiльйонiв сто дванадцять  тисяч гривень 00 копiйок), 
шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючих акцiй до 308,00 грн.(Трьохсот восьми 
гривень 00 копiйок) кожна за рахунок реiнвестицiї належних акцiонерам дивiдендiв за 
пiдсумками роботи за 2007-2008 роки в розмiрi 39 312 000,00 грн. (Тридцять дев'ять мiльйонiв 
триста дванадцять тисяч гривень 00 копiйок). 
 
21 квiтня 2010 року, на загальних зборах акцiонерiв (протокол № 10 вiд 21.04.2010р.) було 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 147 056 000,00 грн. (Ста сорока семи 
мiльйонiв п'ятдесяти шести  тисяч гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту 
Товариства в новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 30.04.2010р., номер 
запису 12241050035003798. Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу 
Товариства до 147 056 000,00 грн. (Ста сорока семи мiльйонiв п'ятдесяти шести  тисяч 
гривень 00 копiйок), шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючих акцiй до 404,00 грн. 
(Чотирьохсот чотирьох гривень 00 копiйок) кожна за рахунок реiнвестицiї належних 
акцiонерам дивiдендiв за пiдсумками роботи за 2009 рiк в розмiрi 34 944 000,00 грн. (Тридцять 
чотири мiльйони дев'ятсот сорок чотири тисячi 00 копiйок). 
 
29 квiтня 2011 року загальними зборами акцiонерами (протокол № 14 вiд  29.04.2011р.) 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 246 428 000,00 грн. (Двохсот сорока 
шести мiльйонiв чотирьохсот двадцяти  восьми тисяч гривень 00 копiйок). Державна 
реєстрацiя статуту Товариства в новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 
12.05.2011р., номер запису 12241050043003798. Цим статутом зареєстровано збiльшення 
статутного капiталу Товариства до 246 428 000,00 грн. (Двохсот сорока шести мiльйонiв 
чотирьохсот двадцяти  восьми тисяч гривень 00 копiйок), шляхом збiльшення номiнальної 
вартостi iснуючих   акцiй до 677,00 грн. (Шiстсот сiмдесяти семи гривень 00 копiйок) кожна 
за рахунок реiнвестицiї належних акцiонерам дивiдендiв за пiдсумками роботи за 2009-2010 
роки в розмiрi 99 372 000,00 грн. (Дев'яносто дев'ять мiльйонiв триста сiмдесят двi тисячi 
гривень 00 копiйок). 
 
16 квiтня  2012 року загальними зборами акцiонерiв (протокол № 17 вiд  16.04.2012р.) 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 385 476 000,00 грн. (Трьохсот 
вiсiмдесяти п'яти мiльйонiв чотирьохсот сiмдесяти шести тисяч гривень 00 копiйок). Державна 
реєстрацiя статуту Товариства в новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни,  проведена 
10.05.2012р., номер запису 12241050054003798.  Цим статутом зареєстровано збiльшення 
статутного капiталу Товариства до 385 476 000,00 грн. (Трьохсот вiсiмдесяти п'яти мiльйонiв 
чотирьохсот сiмдесяти шести тисяч гривень 00 копiйок), шляхом збiльшення номiнальної 
вартостi iснуючих акцiй до 1 059,00 грн. (Одна тисяча п'ятдесят дев'ять гривень 00 копiйок) 
кожна за рахунок реiнвестицiї належних акцiонерам дивiдендiв за пiдсумками роботи за 2011 
рiк в розмiрi 139 048 000,00 грн. (Сто тридцять дев'ять  мiльйонiв сорок вiсiм тисяч гривень 



00 копiйок). 
 
28 квiтня 2014 року, Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 21 вiд  28.04.2014р.) 
прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу до 700 336 000,00 грн. (Сiмсот 
мiльйонiв трьохсот тридцяти шести тисяч гривень 00 копiйок). Державна реєстрацiя статуту 
Товариства в новiй редакцiї, яка передбачає вiдповiднi змiни, проведена 14.05.2014р., номер 
запису 12241050084003798. Цим статутом зареєстровано збiльшення статутного капiталу 
Товариства до 700 336 000,00 грн. (Сiмсот мiльйонiв трьохсот тридцяти шести тисяч гривень 
00 копiйок), шляхом збiльшення номiнальної вартостi iснуючих акцiй до 1 924,00 грн. (однiєї 
тисячi дев'ятисот двадцяти чотирьох гривень 00 копiйок) кожна за рахунок за рахунок 
спрямування до статутного капiталу частини (95%) нерозподiленого прибутку 2012 року в 
розмiрi  314 804 000,00 грн. (Триста чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот чотири тисячi гривень 
00 копiйок) та частини (16,987%) прибутку 2013 року в розмiрi 56 000 грн. (П'ятдесят шiсть 
тисяч гривень 00 копiйок), що загалом становить 314 860 000,00 (Триста чотирнадцять 
мiльйонiв вiсiмсот шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок). 
 
З 28.04.2014 року до 31.12.2018 року будь-яких змiн розмiру Статутного капiталу не 
вiдбувалось. 
 
Таким чином, станом на звiтну дату (31.12.2018 р.), Статутний капiтал Товариства 
сформований та сплачений  в повному обсязi на суму 700 336 000,00 грн. (Сiмсот мiльйонiв 
триста тридцять шiсть тисяч гривень 00 копiйок) . 
 
 
 
 
 
Iншi елементи 
 
 
 
1) основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
 
 
 
повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: 
 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАРАНТ-АУДИТ" 
 
код ЄДР: 31200575 
 
мiсцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 
 
номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого Аудиторською палатою України: 
 
 Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 3838, видане 
 згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 22.06.2006 р. за № 164/4, дiя якого 
 подовжена до 21.04.2021 р. рiшенням Аудиторської палати України № 324/4 вiд 
 21.04.2016. 
 



 
 
2) основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 
 
 
 
дата та номер договору на проведення аудиту : № 15-01/03-19 вiд 15.03.2019. 
 
дата початку та дата закiнчення проведення аудиту : 15.03.2019 - 24.04.2019. 
 
 
 
Ключовим партнером завдання з аудиту,  
 
результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є  
 
Аудитор          О.Л. Бондарева 
 
Сертифiкат АПУ серiї А № 006892 вiд 26.04.2012 
 
 
 
 
 
24 квiтня 2019 року 
 
Київ, Україна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво Товариства пiдтверджує, що Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою 
звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного та об'єктивного 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансового стану, фiнансових результатiв 
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого 
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  
 
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 



бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2018 року, що 
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 
 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2018 
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 
 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 
 
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 
здiйснення господарської дiяльностi та стан Товариства. 
 
 
 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 
через особу, яка 

провадить 
діяльність з 

оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
26.04.2018 27.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 
 

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст
Цей документ підписаний ЕЦП

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст

law
Машинописный текст
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